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Medborgarförslag nr 39/2022 - Trañksituation cirkulationsplats

276/Margretelundsvägen

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-12-22 föreslås olika åtgärder för

att förbättra trafiksituationen Vid cirkulationsplatsen 276/Margretelundsvägen, ex

hänvisningsskylt.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 39/2022 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsén 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 kompetensoimådet.

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,
brygganläggnjngar, kanaler och andra allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,
samt ansvar för trañkfrågor och trafiksäkerhet,

samt
_

Besluta i frågor rörande uppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för Vissa trañkfrågor och
därutöver uppmärksamt följa trañkförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad

trañksäkerhct.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Trañksituation Cirkulationsplats 276/Margretelundsvägen

Beskrivning*

Under rusningstrafik blir det köer från Roslagsvägen in mot rondellen,
fordon ställer sig ivägen i cirkulationsplatsen för de som kommer från
Margretelundsvägen och Norrgårdsvägen att köra ut för att åka mot
Roslagsvägen samt mot Norrgárdsvägen. Föreslår att det _målas med
kryss mönster på asfalten och att det etc. sätts upp en hänvisningsskylt

,med liknade text'
”

Vid kö, hindra inte trafiken
”

Namn *
.

Lotta Karlsson

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.


