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Svar på medborgarförslag nr I0/20I9, I2/20 I 9 och I8/20I9 - Bifall

till Roslagspartiets motion nr 2I/20l8 ”Bygg Södra Boulevarden
nu!"

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslagen 10/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019 - ”Tillfartsväg till

Österskär” samt 18/2019 - ”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr

21 /2018 - Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Sammanfattning

I medborgarförslag 10/2019, 12/2019 och 18/2019 som inkom till Österåkers kommun i

februari/mars 2019 vill förslagsställarna bifalla motion nr 21/2018 - Bygg Södra boulevarden

nu! från Hans Hellberg (RP)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat: ärendet 2019-10-16, § 8:10.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:14, § 7:16 och
3 7: 18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher CM) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslagen

10/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär” samt 18/2019 -

”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr 21/2018 - Bygg Södra

boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Rogerjohansson (RP) biträder ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

fmner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställarna

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer -
' w: Utdragsbestyrkande



Skickas till:

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun ?GDÄÅAÅL

Kommunkansliet

I84 86 Åkersberga

,4913/0068 10,0“ , ..

Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Tillfartsväg till Österskär
Beskrivning*

.lag bifaller tiill 100% Roslagspartiets motion nr 32 till kommunfullmäktie i

Osteråker.

Mitt medborgarförslag är alltså identiskt med motionen ovan.

Namn *

Tommy Bergström

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

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



Österåker

Skickas till:

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet

I84 86 Åkersberga

Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

TiIIfartsväg till Österskär
Beskrivning*

489 bifaller till 100% Roslagspartiets motion nr 32 till Kommunfullmäktige i

Osteråker. Mitt medborgarförslag är identiskt med motionen ovan.

Namn *

Agneta Bergström

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

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



>

> Jag lämnar härmed ett medborgarförslag: att Österåkers kommun snarast beslutar att, i enlighet

med av Roslagspartiet lämnad motion nr 32, snarast bygga den sk Södra Boulevarden. Såväl

synpunkterna från berörda företagare som den allmänna olämpligheten i att använda Sågvägen för

daglig genomfartstrafik till och från Österskär, pekar tydligt på lämpligheten i att kommunen ser

pragmatiskt på frågan, oavsett hur de liggande detaljplanerna med Västra Kanalstaden ligger.

>

> Med vänlig hälsning

>
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Svar på medborgarförslag nr I l/ZO I 9 - Ny tillfartsväg till Österskär

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag 11/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnads-

förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för s.k. Södra boulevarden.

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 1 mars 2019 föreslås att det

byggs en ny tillfart till Österskär söder om Sågvägen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:1 '1.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7: 15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag

l 1/2019 anses besvarat med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag

att ta fram en detaljplan för s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer \
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Utdragsbestyrkande
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Österåker

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Ny tillfartsväg till Österskär
Beskrivning*

Bygg södra tillfarten till Österskär genom att anlägga en ny väg söder om
Sågvägen. den s k. Södra Boulervarden, med anslutning till bron över
Åkers kanal, så slipper vi trängas på Sågvägen.



Österåker
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Svar på medborgarförslag nr I3/20 I 9 - Tillfartsväg Österskär

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag nr 13 /2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnads-

förvaltningen fått i uppdrag att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevarden.

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 11 mars 2019 föreslås att

kommunen omgående påbörjar bygget av den s.k. Södra boulevarden.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:12.

- 1Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag nr

13/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag

att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer war-“w '/ mr, Utdragsbestyrkandeamg“-....... 74/7/



Lt Österåker
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet ;-
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Tillfartsväg Österskär
Beskrivning*

Jag är mkt oroad över trafiksituationen som k n uppkomma när tillfarten till

Österskär nu planeras gå via Sågvägen. f Jag öreslår att kommunen
omgående påbörjar byggandet av en väg via den s. k. Södra Boulevarden,

enligt Roslagspartiets förslag, av följande skäl:

1. Bättre trafiksituation, mindre risk för köer, mindre störningar av
verksamheten i industriområdet.

2. Vackrare, och värdigare tillfart till Österskär

3. Framtidssäkrare

Namn *

Anders Valentin

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

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.


