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kommunalrådet Michaela Fletcher (M) om kommunalt
huvudmannaskapet för vissa vägar centrala Åkersberga
Interpellation

till

i

Under oktober 2014 kom det in ett medborgarförslag att kommunen skulle ta över
huvudmannaskapet för Storängsvägen. Under juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut
om att anse medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att det pågick ett
detaljplanearbete av Smedby 192227 med flera, för att det skulle byggas bostäder och där
frågan om kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för vissa vägar även ingick.

Kommunens förslag

var

att ta

Hantverksvägen samtidigt och

över huvudmannaskapet för Storängsvägen och

ett senare skede även huvudmannaskapet för
Smedbyvägen. De som har varit berörda har fått möjlighet att ta del av kommunens förslag
och man har varit ganska nöjd med förslaget som det framlades för granskning. Planarbetet
har emellertid av någon anledning avstannat och nu har tydligen dessutom Storängsvägen
söder om Hackstavägen tagits bort från detaljplanearbetet för Röllingby södra, etapp 1.
i

Detaljplanearbetet tangerar även frågor om andelar vägsamfälligheten av flera fastigheter
utmed Storängsvägen, som har sin bakgmnd att kommunen för flera år sedan tog över
huvudmannaskapet för Skolvägen som borde ha resulterat revidering av andelar
i

i

i

i

vägsamfälligheten för vissa fastigheter som ansluter till såväl Storängsvägen som
Skolvägen. Enligt uppgift synes emellertid någon Iantmäteriförrättning inte ha skett när
kommunen tog över Skolvägen och det finns därför risk för att andelstalet för vissa

utmed Storängsvägen

fastigheter

Därför

-

Vad

vill

jag ställa följande frågor till kommunalrådet Michaela Fletcher (M):

är orsaken

till

huvudmannaskapet
bort
-

och

inte är korrekta.

skjutits

Varför har

att

planarbetet har avstannat och den viktiga frågan

Storängsvägen
på framtiden?
för

-

som

om övertagande av

framgick av medborgarförslaget- har tagits

v

kommunen

inte underrättat

de som är berörda och som har lämnát in synpunkter
1, att planen är förändrad och försenad?

på detaljplanearbetet för Röllingby södra, etapp
-

Hur ser tidsplanen ut just nu, d.v.s. när beräknas kommunen fatta beslut om
antagande av
planen och därigenom kommunalt övertagande av huvudmannaskapet
för dessa vägar?
›

“-

Har kommunen samband med övertagande av huvudmannaskapet
i

att

Fantmäteriet gjort ny förrättning, eller är andelarna

fastigheter

i

för

Skolvägen

sett

till

vägsamfälligheten för berörda

utmed Storängsvägen densamma nu som de var när Skolvägen

tidigare ingick

i

vägsamfälligheten?
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