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Medborgarförslag

Förslag

Vi vill att kommunstyrelsen förbättrar säkerheten iskogspartiet vid Vegavägen/ Saturnusvägen

genom att:

- Röja sly och träd/buskar för att öka insynen till stigen

- Installera bra belysning längs hela stigen

Samt få bukt med problemen med fortkörningar genom att:

- Sätta upp farthinder på Äkersbergavägen och Vegavägen

Beskrivning problem med skogspamet

Vi är flera boende på Åkersberga- och Vegavägen som har sett en ökande negativ social förändring i

vårt bostadsområde. Vi har bott här mellan 38 och 6 år och lördagen den 7 september mötte vi den

mest fasansfulla upplevelsen hittills. Polisen hade omringade vår gata, där vi har sett våra barn och nu

barnbam leka och springa, då platsen föremål för ett brutalt brott - en överfallsvåldtäkt i detta

skogsparti.

Det har skett många saker på vår lilla gata, från korsningen Äkersbergavägen/Vegavägen in mot

den vändplan som ligger vid Vegavägen 1 och vidare in i skogsdungen därefter. Stigen genom
denna dunge är trafikerad så gott som hela tiden av alla olika människor, både 'som bor i området

och som använder den som genomfart. Det gäller gångtrafikanter, cyklister och mopedister.

Problemet med just skogsdungen har tidigare. påtalats via både mejl till kommunen och i samtal

med polis. Den är väldigt övervuxen och dåligt belyst och har därför blivit ett populärt tillhåll för

ljusskygga aktiviteter av olika slag. Till en början har det varit en ungdomsgård under öppen

himmel, dit ungdomar från olika delar av kommunen har kommit för att tjuvröka, tjuvdricka

alkohol samt nyttja området som offentlig toalett.

Vi har bett om rensning av växtligheten och ökad belysning utan någon egentlig reaktion.

Samtidigt har problemen ökat i hela vårt lilla område med fler och värre brottslighet från bland

annat äldre ungdomar. Exempel på incidenter är bland annat intrång på privat mark, dumpning av

stulna mopeder och förstörelse. T ex slogs ett växthus sönder, saker kastades omkring. rabatter

revs upp. Polisanmälan gjordes.

Langning av både droger och alkohol har vid flera tillfällen förekommit i skogsdungen. Även
enskilda personer använder dungen som tillhåll för bruk av t ex cannabis och andra droger, polis

har ringts upp.



Röjning av träd och buskar för ökad insyn, samt god belysning ner från Vegavägen till Sammusvägen
är nödvändigt för att skapa trygghet och få bukt med problemen. Ingen ska behöva gå ner för en stig

och riskera att bli överfallen när åtgärder finns som kan förhindra det.
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Vad gäller problem med fortkörningar behöver farthinder sättas upp. Backen där Åkersbergvägen går

ner mot Vegavägen har blivit en rallysträcka för både cyklar, tvåhjuliga motorfordon samt bilar. Trots

tidigare påpekande har polisen och kommunen har aldrig gjort en återkoppling kring detta. Förra

sommaren var det flera av oss som kontaktade både kommunen och polisen, den ena instansen

hänvisade till den andra. Då pratade vi till slut direkt med några av de äldre ungdomarna som
frekventerar området och nämnde att vi hade kontaktat polisen. En viss förbättring skedde efter detta

men fortkörningarna har inte slutat.

Vi är oroade över fortkörningama. Utan farthinder som tar ner hastigheten nedför för backen utsätts

människor för direkt fara, särskilt små bam och äldre som riskerar att bli överkörda och mista livet.




