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Svar på medborgarförslag nr I5/20 I 8 - Enkelriktning av trafiken

genom centrum

Kommunstyrelsens beslut

Avslá medborgarförslag nr 15/2018 med hänvisning till att det skulle ha en

negativ påverkan för biltrañkanter i centrum.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 12 juli 2018,

föreslås att trafiken genom Åkersberga Centrum enkelriktas enligt bifogad

kartskiss. Förslagsställaren skriver att det är alldeles för hög frekvens

interaktioner vilket gör trafiken både tidskrävande och samtidigt mindre säker

då irritation skapar stress. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget

ska avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11, § 1:12.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-06.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-1 1-12.

Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-29, § 8:14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att avslå medborgarförslag nr 15/2018 med hänvisning till att det

skulle ha en negativ påverkan för biltrat'lkanter i centrum.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Enkelriktning av trafiken genom centrum
Beskrivning*
Var och en som förskt rañkera de centralaste delarna av Åkersberga City
torde märka att det är alldeles för hög frekvens interaktioner vilket gör trañken både
onödigt tidkrävande och samtidigt mindre säker då irritatlon skapar stress som leder till

felaktiga manövrer med möjliga olyckor som följd.

Därför borde trafiken i och kring Åkersberga Centrum enkelrlktas

enligt följande kartskiss som kan nedladdas genom att skriva in följande länk:

httpszlldrive.google.com/f|Ie/dl1aPbAKDBtpldNfY2th99tkHFgal7r-22/view7usp=sharing

Namn *

Rickard Ledin

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

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter
.

/
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A ress* .
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Postadress*
rb-Q _åt-e'-
:elefon*_'_. M03"

E-nostadress

Underskrift

Ort och datum*
Åkerberga 2018-07-12

.
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_ _ .Namnteckning*

Namnförtydligande*
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* Obligatoriska uppgifter

Österåkers kommun
|
IM“ Åkersberga ITcl 08-540 BIO 00

|
an08-5-10 810 20

|
kommun@osmrnker.sa

|
www.osr.eraker.se
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