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Svar på Medborgarförslag nr 16/2017 - Förbjud vänstersväng vid 
utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 16/2017 besvarat med hänvisning till att en cirkulationsplats 
planeras anläggas vid berörd korsning under 2018 av väghållaren Trafikverket. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en reservation. 
Förslaget om förbud vänstersväng vid Sockenvägsavfarten till 276 tycker vi är ett bra förslag. 
Det är idag förenligt med trafikfara att svänga vänster 
och vi menar att här borde en skylt sättas upp om förbjuden vänstersväng och skyltning på 
Sockenvägen till Korsgärdesvägen för färd till Åkersberga C. 
Vi menar att detta kan göras skyndsamt fram till dess ny rondell står klar. 
Ann-Christine Furustrand (S). 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-06-28 föreslås att 
vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till väg 276 riktning Åkersberga ska förbjudas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2108-06-20, § 6:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-06-15. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudå tände daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
anse medborgarförslag nr 16/2017 besvarat med hänvisning till att en cirkulationsplats 
planeras anläggas vid berörd korsning under 2018 av väghållaren Trafikverket. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall ti ll medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) yrkande el ler 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer VTT? Utdragsbestyrkande 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga 

Beskrivning'' 
Vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 riktning Åkersberga är svårt och farligt, man utsätter sig själv och andra trafikanter 
för fara. 

Man försvårar för trafikanter på 276 Roslagsvägen som kommer från Stava-hållet och skall svänga av mot Sockenvägen. Även om de 
som kommer från Sockenvägen är skyldiga att lämna företräde så finns det risk att någon stressad bilist som blivit stående en stund 
utan att komma ut chansar; sker det samtidigt som bilisten som kommer från Stava-hållet väljer att svänga av så finns risk att problem 
uppstår - samtidigt som det kommer bilar i 70 km/h från Åkersberga. 

Vissa väljer dessutom att göra en rent livsfarlig U-sväng tillbaka på Sockenvägen istället. 

Det finns sedan flera år tillbaka en alternatiwäg Korsgärdesvägen och ut i rondellen vid avfarten mot handelsplatsen (Coop, etc); så 
det finns egentligen ej längre någon rationell anledning att göra vänstersväng från Sockenvägen ut på 276 i riktning Åkersberga. 

Jag anser mot denna bakgrund^ att vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga skall 
förbjudas. 

Namn * 
Claes Gussing 

[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbDlats. Om ho into 
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