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Medborgarförslag nr 19/2019 — Postortsändring 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-03-27 föreslås att Österåkers 
kommun ansöker om postortsändring. Förslagsställaren anser att postort "Åkersberga" knyts till 
fler postnummer än vad förslagsställaren anser är rimligt. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 19/2019 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen efter samråd 
med Österåkers namnberedning, varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 
Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att besluta om områdes-
/ort-och vägnamn, vilket får anses inbegripa namn på postort. 

Medborgarförslaget är av principiell beskaffenhet och bör därför beslutas om av 
Kommunfullmäktige. Det bör dock noteras att kommunen endast kan ansöka om 
postortsändring, ej besluta. 
Ansökan om ändring görs i förekommande fall av en kommun till Post- och telestyrelsen. 
Innan kommunen eventuellt ansöker om postortsändring ska yttrande inhämtas från institutet för 
språk och folkminnen. 
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Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

f .£ 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
I 84 86 Älcersberga 

Medborgarförslag 

} För slag (endast ett ämne)* 

p0?> t^ h on<rt'n n 7 
Beskrivning* 

5c é»~/a')<z 

Namn 
/) ) / i rl * f 

J^jjag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag pa 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 



Hej, 
Jag yrkar om en postortsändring i österåkers kommun. 

Österåker är en stor kommun. 
I österåker ligger Åkersberga. Det är centrum av Österåker. 
Det finns 40 städer, orter, byar och samhällen i Österåker-Östra Ryd 
Det finns 50 postnummer i Österåkers kommun men bara 7 postorter. 
41 av dessa postnummer har Åkersberga som postort. Trots att Åkersberga är centrum av 
Österåker. 
De stora öarna; Ljusterö (25 km), Ingmarsö och Husarö har egna. De som ligger längst 
norrut; Riala (50 km), och Bergshamra (30 km), har också egna. Österskär som ligger 2,5 
km från Centrum har en egen. Sen är det vi alla andra som delar på postorten Åkersberga. 
Det finns säkert en förklaring till detta men antingen så har alla ett postnummer och postort 
Österskär. Eller så har alla ett postnummer och sedan postorte"n som de bor L_ 
Under åren har jag pralät med många Österåkers boende och de är alla överens om att 
Österåker är ett fint namn men det är mycket märkligt att man fortfarande har Åkersberga 
som postort då namnet Åkersberga är centrum. 
Jag bor inte i Åkersberga, jag bor i Ryd bo-Österåker. Jag har bott här större delen av mitt liv 
och har fortfarande svårt att förstå varför jag ska skriva Åkersberga istället för Österåker. 

Österåker kommun 

Län; Stockholm 

Kommunkod: 0117 

Antal postnummer i Österåker kommun: 50 st 

Antal postorter i Österåker kommun: 7 st 

Lägsta postnumret i Österåker kommun:* 130 25 

Högsta postnumret i Österåker kommun:* 76113 



Postorter i Österåker kommun 

• Bercisliamra 

• Husarö 

• Incimarsö 

• Liuslerö 

• Riala 

o Åkersbercia 

• Österskär 


