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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-06-12

§ 212
Dialogmöte i Riksten (sbf/2018:236)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-22, som yttrande över de frågor som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill lämna följande svar på frågorna:
1. Arbetet fortgår enligt tidplan. Det går dock inte att förutspå ett eventuellt
överklagande. För detaljplan 4 pågår detaljprojektering av de allmänna anläggningarna, så som de kommunala gatorna och gång- och cykelvägar. För
detaljplan 6 pågår förberedande arbeten och utredningar inför samråd.
2. Kontakt har tagits med FTI (förpacknings- och tidnings industrin) som
ansvarar för stationerna. Det är alltid en avvägning mellan tillgänglighet,
placering och lämplighet. Det upplevs inte som välkomnande till en stadsdel
om det första mötet är en återvinningsstation.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen har precis införskaffat nya digitala hastighetsskyltar, då de tidigare skyltarna tagits ur bruk. Dessa nya skyltar
kommer under viss tid att placeras i Riksten, med början under juni månad.
4. En entré till en gång- och cykelväg till Lida kommer att ingå i detaljplan 6. Utbyggnad av en gång- och cykelväg skulle kunna ske tidigast år
2021 efter laga kraftvunnen detaljplan.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över några frågor
från ett dialogmöte i Riksten, Tullinge 2018-02-15. I minnesanteckningarna
från mötet ställs följande frågor:
1. Det är viktigt att detaljplan 4 och 6 blir klara enligt tidplan så att nödvändig infrastruktur och service kan byggas ut för Rikstensborna.
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2. En återvinningsstation borde placeras där många människor passerar, t ex
nära rondellen vid ICA.
3. Alltför många kör för fort i Riksten. Varför används inte digitala skyltar/has-tighetsdisplayer som mäter fordons hastighet på Flottiljvägen,
Kanslivägen, Friluftsvägen och framtida Hanvedens allé?
4. När kommer gång- och cykelvägen till Lida?
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-22, utgör
underlag för beslutet.
Protokollsanteckning

Per Börjel (TUP anmäler följande protokollsanteckning:
Tullingepartiet vill framhålla vikten av att kommunen i samarbete med FTI
hittar fler och bättre placerade platser för återvinningsstationer i Riksten.
______________________
Expedieras till

Charlotte Rydberg
Anders Öttenius

