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Dnr 12.128-008

Medborgarförslag om skidspår mellan Mattisberget och
Kyrkbyn/Hägnan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat ett medborgarförslag om att anlägga
ett skidspår mellan Mattisberget och Kyrkbyn/Hägnan för beslut till
fritidsnämnden
Jan-Ivar Johansson anför följande i ett medborgarförslag 2012-02-27.
Bredvid världsarvet Gammelstads kyrkstad finns en skidanläggning på
Mattisberget 1,5 km bort.
Det är en mycket bra anläggning med ett elljusspår på 2,5 km och ett
anslutningsspår till Rutviks IP och dess skidspår. Men det existerar ingen
kontakt alls mellan Mattisberget och Kyrkbyn/Hägnan underligt nog. Vid
förfrågningar på Mattisberget tycker speciellt barnfamiljer att det skulle bli
lättare att få med sig barnen ut i skidspåret om en anslutning till Hägnan
fanns så man kunde locka med fika och vinterlekplats på Hägnan. Detta
skulle gynna både Hägnan/Kyrkbyns verksamhet och motion samt friluftsliv
på Mattisberget. Spåret kan med fördel dras genom skogspartier liksom
Mattisbergets spår och kan då passera kulturhistoriskt intressanta platser.
Många värden skulle skapas av anläggning av ett skidspår.
Fler kommer att motionera och detta skapar folkhälsoeffekter.
Fler kommer att bli medvetna om de kulturhistoriska och historiska värden
som Kyrkbyn/Hägnan representerar.
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Det skulle finnas många fördelar att dra ett skidspår bort till Hägnan/Kyrkbyn. Då nu satsningen på Gammelstadsviken genomförs, kommer
naturligtvis fritidsförvaltningen vilja göra detta Natura 2000 område mera
tillgängligt för Luleåborna och då kommer troligen skidspår till LTU – Porsön
att anläggas.
Med informationstavla vid spåret till Hägnan/Kyrkbyn kan Mattisbergmotionärerna få upp ögonen för det som finns och det som händer i
Kyrkbyn/Hägnan. En tavla vid spårstart vid Hägnan kan likaledes
uppmärksamma besökare där om möjlighet till motion i det kulturhistoriska
landskapet.
Undertecknad föreslår därför att ett anslutningsspår mellan Mattisberget och
Kyrkbyn/Hägnan anläggs och att informationstavlor enligt ovan sätts upp.
Förslaget stöds också av Ann-Louise Lång.

Fritidsförvaltningens yttrande
Fritidsnämndens ansvar och uppdrag är att förvalta och utveckla
medborgarnas möjligheter till rekreation och friskvårdsvårds aktiviteter,
varför fritidsförvaltningen instämmer i de tankar och synpunkter
förslagsställaren har om ett anslutningsspår mellan motionsspåret i
friluftsområdet Mattisberget och Hägnan i Gammelstads Kyrkby.
För att öka möjligheten till fiskvårdande friluftsaktiviteter i området
har fritidsförvaltningen i samverkan med stadsbyggnadskontorets
exploateringsavdelning redan påbörjat säkerställandet av rådighet
över mark för att möjligöra en anslutning mellan motionsspåret i Rutvik
och motionsspåret i friluftsområdet på Mattisberget.
Detta uppdrag kan kompletteras med att försöka säkerställa ett markområde
för ett anslutningsspår till Hägnan. Utrymme för att anlägga ett
anslutningsspår mellan motionsspåret i friluftsområdet Mattisberget
och Hägnan i Gammelstads Kyrkby bedöms finnas tidigast under
investeringsperioden år 2015 t.o.m. år 2017.
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Möjligheten att leden ”Från Forntid till Nutid” mellan Universitetet och
Hägnan i Gammelstads Kyrkby även fungerar som skidled vintertid bör också
säkerställas.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
-

lämna bifall till medborgarförslaget,

-

uppdra till fritidsförvaltningen att samråd med stadsbyggnadskontoret utreda förutsättningarna för att säkerställa markområde för
ett anslutningsspår mellan motionsspåren i friluftsområdet Mattisberget
till Hägnan i Gammelstads Kyrkby,

-

kostnaderna för ett eventuellt anslutningsspår mellan motionsspåren i
friluftsområdet Mattisberget till Hägnan i Gammelstads Kyrkby
inarbetas om möjligt i fritidsnämndens förslag till investeringar för
perioden år 2015 t.o.m. år 2017.

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta
enligt fritidsförvaltningens förslag.
_____

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
-

lämna bifall till medborgarförslaget,

-

uppdra till fritidsförvaltningen att samråd med stadsbyggnadskontoret utreda förutsättningarna för att säkerställa markområde för
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ett anslutningsspår mellan motionsspåren i friluftsområdet
Mattisberget till Hägnan i Gammelstads Kyrkby,
-

kostnaderna för ett eventuellt anslutningsspår mellan motionsspåren i
friluftsområdet Mattisberget till Hägnan i Gammelstads Kyrkby
inarbetas om möjligt i fritidsnämndens förslag till investeringar för
perioden år 2015 t.o.m. år 2017.

_____

Beslutsexpediering
Jan Ivar Johansson
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