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Svar på Medborgarförslag nr 14/2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 26 juni 2018, föreslås att en befintlig 
skylt om hastighetsbegränsning ull 5 knop flyttas ull en mer synlig plats vid inloppet ull 
Rödbosundet. Detta för att hastighetsbegränsningen inte uppmärksammas. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget nr 14/2018 anses besvarat med hänvisning till att samtal pågår mellan 
kommunens entreprenör och berörda fastighetsägare om att hitta en ny lämplig placering av skylten. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun föreslås att skylten vid Röd bosundet och 
Sätterfjärden, som visar hastighetsbegränsning på 5 knop ska flyttas till en plats direkt vid inl oppet 
till Rödbosundet. Ärendet har behandlats av Tekniska nämnden den 23 april 2019, 4:13. 

Förvaltningens slutsatser 
Skylten är placerad väster om inloppet men så långt vid sidan att den inte alltid upp märksammas av 
de som kommer från Trälhavet och går in i Rödbosundet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i 
likhet med Tekniska nämnden och förslagsställaren att det är ett bra förslag att skylten flyttas, för att 
tydliggöra hastighetsbegränsningen som råder in i Rödbosundet. Samtal pågår därför mellan 
kommunens entreprenör och berörda fastighetsägare om att hitta en ny lämplig placering av skylten. 
Fastighetsägarna ställer sig positiva till en flytt av skylten och diskuterar en gemensam syn av 
placering. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2019-04-23, 4:13 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 14/2018 - Flytt av skylt vid Rödbosu ndet. 
2. Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2019-04-23, 4:13 
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-04-01 
4. Karta över Rödbosundet 
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