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Förslag (endast ett ämne)* 

Cykel & gångväg längst med Kvisslingbyvägen 

Beskrivning* 
Jag har som förslag att kommunen ska bygga en cykel/gångväg längst med hela 
Kvisslingbyvägen. 

Motivering: 
• Det finns fantastiska områden här som skulle kunna göras tillgängliga för 

kommunens invånare. Här finns hästar, hagar, fornlämningar, kulturarv och 
fantastiska vyer. 

• Vandringsleden Blå leden skulle göras tillgänglig för medborgarna utan att de ska 
behöva promenera på en trafikerad 70 km/h väg för att kunna komma fram till leden. 

• Barn och ungdomar som behöver ta sig till och från kommunala skolor eller ridskolor 
skulle med denna cykel/gångväg slippa dela vägbana med bilar som kör 70 Km/h 
och oftare betydligt fortare. Det är ändå idag allmänt känt att Kvisslingbyvägen 
används som "smitväg" då det länge varit trångt igenom Åkersberga. För att inte 
tappa tid gasar tyvärr bilister på lite extra och passerar ungdomar 70-80 km/h på en 
väldigt trång vägbana. 

• Jag är även övertygad om att de markägare som verkar i detta område skulle se det 
som en enorm fördel om deras hästintresserade ungdomar och även vuxna kan ta 
sig till och från deras stall på ett miljömedvetet och säkert sätt. 

Jag önskar att kommunen påbörja integrationen av detta fantastiska område i övriga planer 
för Åkersberga. Vi skulle med denna cykel och gångväg kunna få ett säkert cykelnät som 
sträcker sig hela vägen ner till Åkersberga. Tittar man på hur cykel nätet i Åkersberga idag 
sträcker ut sig så känns det ändå som ett naturlig nästa steg i vår utveckling och ta in 
Kvisslingbyvägen i kommunens cykelplan. Kommunens cykelplan har som mål enligt nedan: 

Målet är att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom 
sammanhängande gång- och cykelvägar 

• Andelen cykelresor i Österåker ska öka 
• Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras 
• Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska 

Detta är vad jag nu även önskar för oss som bor längst med denna väg. För de barn och 
ungdomar som behöver tas sig till och från kommunens skolor eller till sina stall på kvällarna, 
eller för dem som helt enkelt önskar uppleva Kvisslingbyvägens närområden! 
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