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Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
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1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Förslag

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Hej,

gällande den planerade verksamheten som är på samråd för fastigheten Kivinge 4:16.
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Jag och alla som bor i närområdet och den utpekade transportsträckan vill med detta 
medborgarförslag föreslå att kommunen stöttar och koordinerar oss i argument som påvisar 
varför verksamheten och de transporter som beskrivs här: http://www.dokument.
samradsportalen.se/Kivinge/InformationsPM.pdf

INTE är lämpliga att förlägga i kommunen. Efter samtal med Svensk ekologikonsult AB (SEKAB) 
ställde jag frågan varför alla de som bor längst vägen inte inräknats som direkt påverkade? 
Ansvarig sa att transporter är den största utmaningen när de letar områden för denna typ av 
verksamhet. Dvs det är inte helt fastslaget att just Kivinge är den bästa platsen utan endast 
eftersom man inte funnit en bättre plats. Det skulle kunna vara någon helt annanstans exvis 
utanför Håbo kommun! Kommunen hade, enligt samma person på SEKAB, vid tidigare yttrande 
möjlighet inga direkt synpunkter?! Hur är det möjligt? Det finns ju inget positivt med detta för 
oss i kommunen!

Grundfrågan är att utreda varför just Håbo kommun ska ta ansvar för denna lokalisering?? Vem 
ligger bakom ansökan? Detta är väl något som får hanteras av Stockholms kommun om 
problemet ligger utanför vår kommun??

Enligt mig och troligen alla som bor längs enköpingsvägen så vore det ju katastrof om detta gick 
igenom. Vägen kommer att ha tusentals lastbilar som ska gå fram OCH tillbaka på en väg som 
redan har mer trafik generellt och även kommer få ökade transporter till det nya logistikcenter.

Risker för barn/ungdomar som rör sig längs vägar, skolskjutsar och framförallt bullernivåerna!

Jag vet att det redan startats en stor dialog hos kommuninnevånare exvis på Facebook Allt om 
Håbo mm och undrar därav hur vi som bor längs den tilltänkta transportvägen och samtliga 
närboende kan få kommunens hjälp med sakliga motargument för att stoppa detta. Hur kan vi 
gå vidare tillsammans för att försöka se om det går att stoppa denna verksamhet från att 
förläggas i Kivinge? Vi behöver inte mer ökad trafik på väg 263 och 545!

Sammanfattning önskemål av utredning som medborgarförslag:

- Vem ligger bakom ansökan i grunden för verksamheten?

- Varför är just Håbo kommun utpekade att ta ansvar för denna lokalisering???

- Varför ligger det inte på Stockholms kommuns ansvar som äger problematiken enligt 
rapporten?? Det skulle kunna förläggas någon helt annanstans utanför Håbo kommun så varför 
motsätter vi oss inte detta? Det finns ju inget positivt alls med verksamheten och dess 
konsekvenser för kommunen.

- Varför har alternativet att förbättra och effektivisera de anläggningar som redan brukas inte 
bottnats mer?!

- Hur kan kommunen stötta och koordinerar oss som påverkas om beslutet går igenom med 
argument som påvisar varför verksamheten och de transporter som beskrivs INTE är lämpliga 
att förlägga i kommunen?

Med vänlig hälsning, Patrik Sivermalm
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