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Svar på medborgarförslag nr I4/20 I 8 - Flytt av skylt vid

Rödbosundet

Kommunstyrelsens beslut

Bifalla medborgarförslag nr 14/2018 med hänvisning till att samtal pågår mellan kommunens
entreprenör och berörda fastighetsägare om att hitta en lämplig placering av skylten.

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

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-05-06.
- Samhällsbyggnadsförvalmingcns tjänsteutlåtande daterat 2019-05-13.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har hanterat ärendet 2019-05-08, § 5:9.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-04-23, § 4:13.
- Samhällsbyggnadsförvalmjngens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla

medborgarförslag nr 14/2018 med hänvisning till att samtal pågår mellan kommunens
entreprenör och berörda fastighetsägare om att hitta en lämplig placering av skylten.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Beskrivning*

| Rödbcsundet och Sättrafjärden råder hastighetsbegränsning till 5 knop.

De som kommer från Trälhavet och går in i Rödbosundet är inte alltid

uppmärksamma på det. Det är inte ovanligt att hastigheten är långt över

tillåtna 5 knop. Det sitter en skylt väster om inloppet men så långt vid sidan

att den inte uppmärksammas. Det är dessutom en brygga mellan skylten

och Rödbosundet. Jag föreslår att skylten flyttas till en plats direkt vid

inloppet till Rödbosundet.

Namn *
l

1:] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om Jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

| Adress* 519%
lTelefon* .

'

_. _

E-postadrmt .______ __

I

Underskrift

Ort och datum*
Åkersberga, 23 juni 72

:

Å.
_

Namnförtydligande*

IN §-
* Obligatoriska uppgifter

Österåkers kommun
|
|84 86 Åkersberga |Tc| 08-540 810 00

1
Fax 08-5408I020

|
kommun@osteraker.se

l
www.osteraker.se
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