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Bind ihop kommunen med kollektivtrafik 
Bakgrund, 
Att Österåkers kommun vill att vi åker kollektivt för att värna om miljön är känt för 
oss invånare. 
Däremot att vi tvingas att alltid åka till Åkersberga station för att byta buss för oss 
som tex bor i Margretelund och arbetar eller går i skolan runt Skånsta kanske är 
mindre känt. 
Detta innebär en för lång restid för att det kollektiva resandet blir attraktivt och vi 
använder bilen vilket ökar på trängsel och högre miljöpåverkan. 
Åtgärd, 
En lösning kan vara att sätta in en buss 633X och 623X som går i högtrafik med 
avgång tex från Åkersberga stn 633X 06.20, 06.40, 07.00, 07,20, 07,40, 08.00 körväg 
Åkersberga station-Fjärilsvägen-Margretelundskolan-Margretelundcentrum (på 
vägen) Fj ärilsvägen-Skånsta-Oxenstiemasväg-N orrgårdsvägen-Åkersberga stn. 
623X Eventuellt samma tider men körväg mot Norrgårdsvägen-Skånsta-Fjärilsvägen
Margretelundsskolan-Margretelundscentrum (på vägen)-Fjärilsvägen
Åkersbergastation. 
Eftermiddagen kör samma linjer med början runt 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 
16.40, 17 .00 
På detta sätt binder vi samman kommunens bägge delar och underlättar för alla 
resenärer till skolor och arbeten samt fritidsaktiviteter. Detta gynnar också 
miljötänket i Österåkers Kommun. Tiderna är ungefärliga och kan justeras så de 
passar arbetsplatser och skolor. 
Rikard Hervidsson 
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