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Godkännande av planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet inklusive bilagor.

Särskilt yttrande

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Planförslaget för centrumområdet i Åkersberga föranleder inte Roslagspartiet att göra några
invändningar generellt. Vi vill dock tästa uppmärksamheten vid att man i remissvaret från
Trañkverket efterfrågar en redovisning mer i detalj hur väg 276 ska fungera som en
genomfartsled och inte som en infartsväg till centrumomxådet. Detta kan Vi inte ñnna svar på i

planförslaget och vi efterfrågar därmed denna redovisning till Trañkverket.
Roslagspartiet vill också erinra om våra tidigare yttranden och reservationer om att varsamt
utveckla nya områden med byggnationer där man bibehåller karaktären av en
skärgårdskommun och att man inte bygger höga flerfamiljshus med förtätad plan utanför det
aktuella centrumomrádet och området Östra Kanalstaden.

Rogerjohansson (RP)

Sammanfattning

Österåkers kommun har i uppdrag av KS tagit fram förslag till planprogram för Åkersberga
stad - centrumområdet som ska peka på en riktning för den framtida utvecklingen av centrala
Åkersberga som ska möjliggöra hållbar Stadsutveckling. Centrumornrådet ska bidra till den
önskade utveckling som beskrivs i kommunens översiktsplan, vilket är att bli en attraktiv och
modern stad med småstadskaraktär med blandad stadsmässig bebyggelse och attraktiva

offentliga platser. Centrumområdets mål är en tät och attraktiv stadskärna med stationen som
navet, att Åkersberga möter vattnet och att skärgårdsidentiteten utvecklas, en stadskärna för
kreativitet och företagande och en god üvsmjljö och trygg och säker stad.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:3.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tiänsteutlåtande daterat 2019-10-02, rev. 2019-10-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet inklusive bilagor.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
ñnner att så är fallet.

Exped ieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
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