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§var på medborgarförslag nr I9/20I8 - Rent vid gångvägar i

Åkersberga

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 19/201 8 i den del som avser att kommunen ska tvinga företag att

plocka upp efter sina kunder och förklaras i övrigt besvarad med hänvisning till Os teråkers

kommuns kontinuerliga arbete med att minska nedskräpning.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 7 december 2018, föreslås att

Åkersberga ska bli renaste kommunen i Sverige.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:7.

- 1Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-08-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå

medborgarförslag m: 19 /201 8 i den del som avser att kommunen ska tvinga företag att plocka
upp efter sina kunder och förklaras i övrigt besvarad med hänvisning till Österåkers kommuns
kontinuerliga arbete med att minska nedskräpning.

Propositionsordning

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

Expedieras
- FÖrslagsställaren
- Kommunkansliet
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Förslag (endast ett ämne)*

Rent vid gångvägar i Åkersberga
Beskrivning*
Arbetar i Berganova huset, går ut med hunden varje dag och plockar skräp längs med
gångvägarna. Hela Rallarvägen är full med skräp från Mac Donalds. OKQB. COOP.
Vägen ner till Skärgårdsgymnasiet ännu värre. Elever och boende nere vid Sågvägen går
från bussen och kastar allt på marken Jag plockar mest plast.

Jag har en FB sida som heter PLASTPLOCKARNA i Sverige. där kan ni se lite av det jag

plockat de senaste året.

MITT FÖRSLAG: Gör en period under nästa år där Åkersberga ska bli renaste
kommunen i Sverige. Marknadsför i tidningar att alla ska plocka upp efter sig.

Kommunen ska tvinga COOP. Mc Donalds och OK att gå ut och plcoka upp efter sina

kunder. De måste ta ansvar också.

Fram för ett rent och städat Åkersberga!

Namn *

Ulrika Marmfeldt Lindgren

[3 Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifzer kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.
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