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Medborgarförslag nr “2023 - Gångväg till Österåkers kyrka

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2023-01-09 föreslås att en gångväg till

Österåkers kyrka, anläggs.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 1/2023 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegaiion från Kommunfullmäktige och efter beredning av Kommunstyrelsens tekniska utskott,
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde för uppgifter inom
teknikomrádet gällande:

Svara för anläggande, reinvestering, drift och underhåll och förvaltning av kommunala gator,
Vägar, gång- och cykelvägar, parker, torg, grönytor, broar, tunnlar, belysning, hamnar,
brygganläggningar, kanaler och andra allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen gällande den översiktliga planeringen av
användningen av mark och vatten.

Bilaga

Medborgarförslag nr 1/2023

Ingela Gardner

Kommunfullmäktiges ordförande
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Medborgarförslag ›

Förslag (endast ett ämne)*

Gångväg till Österåkerskyrka.
Beskrivning* .

Jag har nyligen :Marat en son och har vid flertal tillfällen tagit en promenad till Österåkerskyrka med livet som Insatts.

Oavsett vIlken väg man tar till kyrkan så är promenadstráke! endast en vaggren på ca 20 cm, det går väldigt tung traflk på den lilla vägen. :lst Jag gick

där körde det förbi 8 stora lastbllar. man är Inte Jätte kaxig när dom stora bilarna dundrar förbi. \

Sen har vI också en kommunal badplats Inte så långt därifrån, vilket göran det cyklar/går väldigt många den vägen sommanld.

Jag tycker absolut att det ska till en gångväg till kyrkan Innan det händer en allvarlig olyckaJag vill gärna känna mig trygg närlag ska hälsa på nära

och kära. Inte hamna I graven bredvid.

Eftersom Österåkersanstanen håller på med ett byggprojekt (3-4 år) så lär den :unga tratlken fortsätta.

En gångväg för ett tryggare Österåker.
4

Namn *

Åsa Karivainio

I: Jag samtycker till publicering av mitt namn tiilsammans med mitt medborgarförslag på

kommunerna. ulnklnnlnA-a n... :-._ 2 . .


