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Medborgarförslag om utbyggnad av ”Hälsans Stig” i Luleå
Bilaga:
Särskilt yttrande
Thomas Säthergren anför följande i ett medborgarförslag 2006-08-25.
Förslaget gäller en utbyggnad av Hälsans Stig som leder runt
Skurholmsfjärden. Utbyggnaden skulle handla om att, på de ställen där det är
möjligt, anlägga ett motionsspår på ca 50-100 cm bredd där materialet skulle
vara av sådant slag att det inte dammar även när det är torrt (exempelvis
packat grus).
Syftet till ovanstående förslag är bl.a. följande.
•

•

•

Som alla vet så är det många som promenerar och springer runt Hälsans
Stig idag. På många ställen kan man springa på icke asfalterat underlag,
men på många ställen är det omöjligt. Möjligheten att springa på icke
asfalterat underlag så lång sträcka som möjligt (helst hela om det går)
skulle innebära en mindre risk för förslitningsskador som kan uppstå vid
löpning på alltför hårt underlag.
Skulle man ha en tydlig ”stig” att springa på skulle det även vara säkrare
ur trafiksynpunkt. Såväl cyklar som olika typer av mopeder trafikerar
Hälsans Stig och som det är idag så finns det en risk att bli påkörd
bakifrån av moped eller cykel. Den största risken uppstår när man
springer på sidan av asfalten, men tvingas upp på asfalten igen vid
exempelvis lyktstolpar. Vid det tillfället, när man viker in på asfalten, har
jag själv varit mycket nära att bli påkörd av just en moped som färdades i
hög hastighet.
Ser man på det estetiska tror jag inte att det skulle innebära någon
försämring av Hälsans Stig som den ser ut idag, snarare tvärtom så skulle
det innebära en möjlighet att ytterligare fräscha upp det område vi pratar
om.
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•

•

Exempelvis vid kanalen så skulle man kunna nyttja den befintliga
stigen som löper längs den renoverade kanalpromenaden, för att på de
ställen det är möjligt, bredda och fräscha upp Hälsans Stig.
För många som funderar på att börja motionera lite till, men inte törs ge
sig ut på exempelvis Ormbergets löparspår när mörkret faller på, kan det
vara ett bra alternativ att erbjuda ett i helhet upplyst löparspår i centrala
Luleå. Utöver det faktum att det skulle vara mer upplyst och centralt än
andra löparspår, så skulle det även vara mer folk i rörelse där, något som
också ger en känsla av trygghet när det blir mörkt ute.
Ser man till den kostnad det skulle innebära att förverkliga förslaget, så
torde den anses som väldigt ringa i förhållande till den effekt det skulle ge.
Naturligtvis blir ju kostnaden större om utbyggnaden sväller i omfattning,
men en generell breddning med uppfräschning på vissa områden borde
inte innebära någon större kostnad.

Utöver ovanstående argument så finns det säkert en rad andra positiva
effekter som skulle uppnås genom ovanstående förslag, men dessa var de jag
kom på för tillfället.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
TEKNISKA NÄMNDENS YTTRANDE
Tekniska förvaltningen har under många år aktivt verkat för att ge
medborgare och besökare säkra och tillgängliga miljöer för utevistelse.
I samverkan med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund etablerades en så
kallad Hälsans stig runt Skurholmsfjärden för promenader mot ett
sundare liv, som i sin tur ligger i linje med kommunens folkhälsoarbete.
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Som förslagsställaren mycket riktigt påpekar finns konflikter på de gångoch cykelvägar som utgör Hälsans stig. Att genom breddning försöka
bygga bort sådana konflikter är dock förenat med stora kostnader.
Dessutom är det på stora delar ej genomförbart eftersom Hälsans stig
gränsar bland annat mot andra fastigheter och intressen. Kommunen
erbjuder utmärkta motionsanläggningar med mjukare underlag för
motionslöpning som exempelvis Ormberget, Mjölkuddsberget mm. För
att öka upplevelsen av trygghet har tekniska förvaltningen under senare
år genomfört omfattande röjningar och gallringar längs många stråk och
stigar.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget om utbyggnad av ”Hälsans stig”.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens yttrande.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Jonas Brännberg och Margaretha Lindbäck yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens yttrande.

Särskilt yttrande från Jonas Brännberg bifogas.
_____
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