
ö Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-12-08 
Dnr KS 2013/0422-100 

Svar på medborgarförslag nr 13/2013 - Fortsättning av cykelväg/gångväg 
på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad 

Sammanfattning 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gång- och cykelväg på 
Margretelundsvägen mellan befintlig gäng- och cykelväg vid Lervik och Skärgårdsstad. Vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2014 återremitterades ärendet för beredning 
avseende finansiering och planeringsförutsättningar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla medborgarförslaget om fortsättning av gång- och cykelväg pä Margretelundsvägen fram 
till Skärgårdsstad med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med cykelplanen. 

Bakgrund 

Reviderat tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-12-03 

Michaela Fl' Michaela Hetcner 
Kommunstyrelsens ordförande 

Österåkers kommun | 184 86 Akersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av I 



ö Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Bergqvist 

Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-06-01 
Reviderat 2015-12-03 
Dnr KS 2013/0422-100 

Svar på medborgarförslag nr 13/2013 - Fortsättning av 
cykelväg/gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstaden 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gång- och cykelväg på 
Margretelundsvägen mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lervik och Skärgårdsstad. Vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2014 återremitterades ärendet för 
beredning avseende finansiering och planeringsförutsättningar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla medborgarförslaget om fortsättning av gång- och cykelväg på Margretelundsvägen 
fram till Skärgårdsstaden med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med cykelplanen. 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 13/2013 hänvisar till att trafiken på Margretelundsvägen är trafikfarlig 
och att detta begränsar möjligheterna till gå och cykla till och från områdena Gårdslöten, 
Gröndal, Lervik, Brevik, Attarö, Flaxenvik och Isättravik. Boende i området blir enligt 
medborgarförslaget begränsade till att använda bil. Kommunen färdigställde 2012 gång- och 
cykelväg mellan cirkulationsplats Margretelundsvägen/Trälhavsvägen och Gröndalsvägen 
som en första etapp av planerad gång- och cykelväg som kopplar samman Akersberga och 
Skärgårdsstad via Margretelundsvägen. En gång- och cykelväg som kopplar samman 
befintlig gång- och cykelväg vid Gröndalsvägen och I Iärsbackavägen finns med i den 
kommunala planeringen som investeringsobjekt uppdelade på tre etapper. Hela sträckan 
uppskattas vara färdigställd 2019. 



O Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 
Med hänsyn till att kommunen redan bedriver arbete med att skapa tilltänkt koppling som 
redovisas i medborgarförslag nr 13/2013 anses medborgarförslaget redan vara tillgodosett i 
möjlig utsträckning. I den uppdaterade cykelplanen som avses antas under 2015 är gang-
och cykelväg längs Margretelundsvägen utpekad som ett projekt som projekteras under 
2016 för byggnation under 2017, 2018 respektive 2019. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 8:6/2014 
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 10:6/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 § 8:6/2014 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 13/2013. 

Kent Gullberg Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Expediering 
Förslagsställaren 
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0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2013 -12- 20 
D.nr; 
fl 'Mbhu^h-i 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Fortsättning av cykelväg/gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad 

Beskrivning* 
Trafiken på Margretelundsvägen är FARLIG! Har en önskan att själv och 
tillsammans med barn kunna cykla alt gå från vårt område i Gårdslöten men 
Margretelundsvägen är LIVSFARLIG!. 

Det finns många barnfamiljer i området som skulle vilja låta sina barn cykla till 
skolan alt till kompisar men detta är i nuläget en omöjlighet. Många boende arbetar 
även i kommunen och vill också kunna antigen gå alt cykla till sin arbetsplats. 

Det är många personer/familj er som bor i området Gröndal, Lervik, 
Brevik,Gårdslöten, Ättarö, Flaxenvik, Isättravik som skulle kunna utnyttja en gång 
/cykelväg och inte vara så låsta till att ta bilen till tex skola, arbete, stranden och 
matvaruaffär. 

Kommunen ger i och för sig barn som behöver ta sig till skolan rätt till skolskuts 
pga av den farliga vägen men jag hoppas ändå på att fortsättningen på utbyggnaden 
av cykel/gångvägen tar fart i gen och kommer högt upp på Er prioriteringslista. 

Vi blir i vårt område kring denna väg isolerade till att ta bilen då det ej finns någon 
säker gång/cykelväg. 

Namn * Sofie Östlind 

V ag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget, 
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