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Sova* på medborgarförslag nr 8/20 I 9 - Ny busslinje Lervik/Brevik -
Akersberga centrum och Larvik/Brevik - Margretelunds centrum

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag 8/2019 besvarat med, hänvisning till att kommunen i remissvaret

angående trafikförändringar föreslagit för Trañkförvaltnjngen i Region Stockholm att inrätta

busstrafik dll området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 18 februari 2019, föreslås att

kommunen ser till att en buss trafikerar Lervik/Brevik och Åkersberga centrum samt
Lervik/Brevik och Margretelunds centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6213.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag 8/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
trañkförändringar föreslagit för Trañkförvalmingen i Region Stockholm att inrätta busstrafik

till området med mindre bussar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer MK* Utdragsbestyrkande
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Förslag (endast ett ämne')*

Ny busslinje Lervik/Brevik
Besknvning*

'Vi sem bori- Larvik/Brevik har svårt att ta oss till arbete och skola kommunalt. Vore bra om det
_'fanns en buss som gick in'

I området till ett par ställen för att fånga upp: alla barn och vuxna som
er tja' Sig_ utanför Området. D'e .-.flestá barn som bor l områdêt blir placerade i skolor långt- bort

n
_

'tsprlnclpen" När vI flyttade till Larvik- fanns plan på' såväl bass som kommUnalt vatten.
.lngaet .av det har hittills' blivit av. Smala vågar-3 dåligt mb: 'sn groch inga säkra trottoarer att _.gå på.
Ett' e'mr-som :tidigare varit sommarbostader är nu i'- prins _

dlat .till 80% permanentb'ostäder. Vi'

skulle behöva en buss som kan' ta oss till Åkersberga c och Margretelunds Centrum. Ett par
hållplataer _I--områdetmre toppen, Och efter är runt hela området så skulle

bussen ej- be' vä ända Inne-i om'r'ädiet ut = 9. .Att ta sig till 'skola/arbete dörr till

.dörr tari. dagslaget 1-2tlmmar beroende: på har mång'á olika färdmedel som behöver tillämpas. Och
då är det bara'mom Åkersberga.


