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Medborgarförslag nr 37/2022 - Bullerskydd mot trañkljud

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-11-25 föreslås att farthinder eller

annan åtgärd som sänker hastigheten mellan Tråsättravägen och Bastugärdesvägcn anläggs.

Beslutsförslag \

\

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 37/2022 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:

_

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 huvüdmannaskap,
samt ansvar för ttañkfrågor och trañksäkerhet,

samt
\

'

Besluta i frågor rörande uppgifter som avses i § I lagen om nämnder för Vissa trañkfrågor och
därutöver uppmärksamt följa trañkförhållandena inom kommunen samt_ verka för förbättrad
trafiksäkerhet.
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Förslag (endast ett ämne)*

'bullerskydd mot trafikljud
Beskrivning*

vill att kommunen sätter upp ett bullerskydd mellan tråsätravägen och
bastugärdesvägen.och någon typ av fa'rt nedsänkande hinder på trásätravägen. som
håller ner hastigheten trañkljudet är väldigt störande för oss som bor närmast
tråsätravägen dessutom har trañkmängden ökat sedan det byggts i skogen bakom
kålgärdet. och det körs rally på vägen många mopeder/mc som ofta körs utan
ljuddämpare många som är trimmade går väldigt fort när dom kör- något för- polisen att
kolla upp med ett besök när skolan slutar för dagen. specielt bussar och lastbilar känns
ibland som om dom är ipå väg inn i i huset. det går knappt att prata med varandra ute
ibland, jag kommer gärna med på något möte ang. dessa frågor,

Namn *

lars dufva

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

.=:..... -Immmer inte attpubliceras på kommunens webbplats.


