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Medborgarförslag nr 2/2023 - Anlägg gång-och cykelväg mellan

Sockenvägen och Österåkers kyrka

Sammanfattning
I ett medborgarförslag ipkommet till Österåkers kommun 2023-01-10 föreslås att gång-och
cykelväg anläggs längs Össebyvägen mellan Sockenvägen och Österåkers kyrka.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 2/2023 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegation 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 2/2023

ÖÖMWCK Qâöücüwü
Ingela Gardner

Kommunfullmäktiges ordförande
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Anlägg gång-/cykelväg längs Össebyvägen mellan Sockenvägen och Österåkers kyrka

Beskrivning*

Sträckan av Össebyvägen som går mellan Sockenvägen ut till Österåkers kyrka
saknar idag helt gäng- eller cykelväg och har endast en mycket smal vägren. Detta
gör att det är svårt att ta sig ut till Österåkers kyrka gående eller med cykel. Då vägen
tidvis är ganska trafikerad och vägen har en backe och sväng med begränsad sikt

finns också risk för olyckor. Detta är speciellt märkbart kring högtider som allhelgona
och jul då många vill besöka kyrkan eller kyrkogården samtidigt som det också är
mörkt och halt.

Jag föreslår därför a_tt en gång-/cykelväg anläggs längs Össebyvägen från
Sockenvägen ut till Österåkers kyrka.

Namn *

Lars Gäfvert


