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Medborgarförslag bullerplank mot Tyresövägen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Ärendet expedieras till Trafikverket för fortsatt hantering.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om bullerplank mot Tyresövägen.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Medborgarförslaget föreslår att man sätter upp ett bullerplank mot
Tyresövägen då bullernivån även tidigare varit hög men man
upplever att bullernivån ökat efter att växtlighet på platsen gallrats.
Trafikverket ansvar för Tyresövägen och för det buller som den
alstrar. Medborgarförslaget föreslås vidarebefordras till trafikverket
för fortsatt hantering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om bullerplank mot Tyresövägen.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-09-16.
Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att man sätter upp ett bullerplank mot
Tyresövägen då bullernivån även tidigare varit hög men man
upplever att bullernivån ökat efter att växtlighet på platsen gallrats.
Synpunkter och förslag
Trafikverket ansvar för Tyresövägen och för det buller som den
alstrar. Medborgarförslaget föreslås vidarebefordras till trafikverket
för fortsatt hantering.
Fastighetskontoret har på platsen röjt en del växtlighet för att kunna
utföra underhåll på det staket som finns på platsen (Skarpnäcks
gårdsväg).
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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