Ekerö 11 oktober 2018
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée björk, Bernt Richloow, Robert Oberascher och Elaine Adlertz
Trafikåtgärder och planbesked för genomförande av säker gång/ cykelväg.
Bakgrund
Under valrörelsen blev vi kontaktade av kommuninvånare boende vid Nyckelby/Sundby
gällande den upplevda trafiksituationen, med behov av att sänka hastigheten och dess
möjlighet till att skapa en säker cykelväg för kommunens cyklister, samt gående i och runt
området. Under den gångna mandatperioden har kontakter tagits med kommunalrådet Adam
Reuterskiöld som sagt sig ska arbeta fram ett planbesked för att möjliggöra för en säker
cykelväg. Något planbesked har inte arbetats fram, utan det har skett en så kallad ”kohandel”
med en fastighetsägare som inte vill släppa fram mark utan att få byggrätter. I stället för att
tvångsinlösa den mark som behövs för att skapa säker cykelväg, har man nu inom kommunen
försökt få till en lösning som ska möjliggöra en cykelväg genom Ekerö sommarstad och
Nibbla koloniområde. Denna lösning medför en längre och besvärligare vägsträcka, ett
område som också är obebott vissa perioder under året och dessutom inte har någon
vägbelysning. I samtalen med kommuninvånaren och dess fastighetsägare framkommer en
stor vilja att skjuta över mark till kommunen för att få till stånd en säker cykelväg i området
Nyckelby/Sundby. I valfrihetens namn bör det även finnas en valfrihet att kunna välja på
vilket sätt man som kommuninvånare vill ta sig fram inom kommunen utan att riskera sitt liv.
Mot bakgrund av detta och redovisade möjligheter till en säker gång och cykelväg i området
Nyckelby/Sundby med möjlighet till förlängning till Munsö färjeläge begär Öpartiet att
arbetet påbörjas omgående.
Förslag till beslut.
Vi vill härmed föreslå kommunfullmäktige att;
- Ge uppdrag till kommunstyrelsen att fatta beslut om att påbörja arbetet med planbesked för
cykelväg, enligt ovan.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kontakter med Trafikverket, verka för att hastigheten
sänks i området från Prästgårds kurvan och fram till efter Nyckelby gård.

- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kontakter med Trafikverket, verka för att
övergångsställe genomförs vid cykelbanan vid företaget Vikväggar och på rakan innan
Prästgårdskurvan.

Desirée Björk

Robert Oberascher

Bernt Richloow

Elaine Adlertz

