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Förslag (endast ett ämne)* 

Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge 
Beskrivning* 

Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt 
inled samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till 
anstalten görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan 
till Stockholm förkortas med dryg 2 km, se bifogad karta. 

Namn * 
Örjan Östervall 

[•] 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 

Adress* Postadress* 
Sö 184 64 Åkersberga 
Telefon* Mobil 

08-540 208 90 0730-792 330 

E-postadress
orjan.ostervall@gmail.com 

Underskrift 

Ort och datum* K t l\ lc<- ' 3 on ÖZ-
Namnteckning* -4LTk/L
Namnförtydligande* 

Örjan Östervall 
* Obligatoriska uppgifter
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Medborgarförslag - Cykelväg på banvall vid Arninge 
Bakgrund 
Byggnationen av Arninge resecentrum innebär att Roslagsbanans sträckning kommer att flyttas 
västerut närmare E18. Enligt rykten kommer den frilagda banvallen att rivas. 

Förslag 
Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt inled 
samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till anstalten 
görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan till 
Stockholm förkortas med dryg 2 km. 

Arninge 

Rönninge 

Passager där åtgärder föreslås: 
1. Hägernäs station 
2. Flygstigen 
3. Täbyanstalten 
4. Arninge resecentrum 
5. Rydbokrossen 

Rydbo 

Vaxholmsväfle" 

Häger/läs 

Hägernål• 
viken 

© 

• 
O 

Föreslagen utbyggnad av Roslagsbanan 
Hägernäs • Ullna kvarnväg 

Passage (nr. 1 -5) 
Ny station vid Arninge 
(Arninge resecentrum) 
Befintlig station 
Kommungräns 

» Dubbelspar i befintligt läge 
Dubbelspår i ny sträckning 

— Enkelspår i ny sträckning 
— Befintligt enkelspår 
x-*" Befintligt enkelspär som utgår 

Befintligt cykelalternativ 


