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Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-11-02 föreslås att ett system där
tända/släckta lyktori Östra Kanalstaden Visar när snöröjning ska ske och inte.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 33/2022 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
teknikområdet gällande: '

Ansvar för kommunens uppgifter i frågor rörande allmän platsmark och byggnader, gator och
Vägar, parker, lekplatser och naturreservat, skog, parkering, hamnar, fárjetrañk och industrispår,
samt

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

Förslag (endast ett ämne)*

Boendeparkering Ö Kanalstaden
Beskrivning*

Mellan 1 november och 1 maj varje år gäller särskilda parkeringsregler I ovan område. Att dessa reglerflnns är fullt förståellgt. Under vintern 2021 -

2022 fanns 26 tillfällen för snöröjnlng. Under denna period var det, om Jag mlnns rätt. endast 2 gånger dessa regler behövdes nyttjas. Alltså är det

ofta vI bilägare måste parkera
”
rätt

"
.
helt I onödan.

MItt förslag

4 st lyktor monteras på befintliga belysningsstolpar vid:

-Kungsängsvägen I böJen

-Kungsängsv. - Aspöv.
' -Kungsängsm - Sloröv.

Kungsängsv. - Idskärsv.

Lyktorna tänds och släcks via nätet av snöröjaren. Lyktorna placeras väl synliga så att alla kan se dom.
T ex snörölaren planerar att på (Isdag ska Kanalstadens gator röjas. Måndag 15.00 tänder snöröjaren katorna, lyser 24 (Im.

Tända lyktor = befintlig skyltning gäller.

EJ tända lyktor = 6] snöröjning och då är det fritt att parkera som vanligt.

Besökare som e] känner till
"
lyktorna

"
följer beñntllg skyltning.

Kostnaden uppskattas till 10000:-/kata (Inköp lykta, uppsätlnlng. Inkoppling el).

Om alla tllläggsskyltar skall ändras tillkommer kostnad för detta.

Negativ aspekt. Snöröjaren har tänkt att röja en ilsdag. men glömmer tända lyktorna. Vad händer då?

Namn *

Boo Höckne

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

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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