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Motion om isväg vid Bergnäsets kust
Jonas Grafström, för moderata samlingspartiet, anför följande i motion.
Den plogade motions- och promenadsträckan på Lule älv runt Luleå centrum
har under vintern varit en populär sträcka. De upplogade vägarna har gett
möjligheter för motion och friluftsaktiviteter för luleåborna. Sträckningen har
varit bra men kan givetvis förbättras. En ökad sträckning skulle ge en ökad
tillgänglighet och större möjligheter för fler att ta del av denna isväg.
Luleå är en stad vackert belägen vid vatten. Till en låg kostnad kan vi dra
nytta av detta genom ökade möjligheter för promenader. Fler människor
kommer kunna välja att promenera från stan till Bergnäset eller tvärt om. Det
leder till färre biltransporter och minskade koldioxidutsläpp. Det skulle leda
till en förbättrad folkhälsa i en tid när stor del av människors arbetstid spenderas stillasittande på kontor. En förlängd isväg till Bergnäset är alltså bra för
miljön, för folkhälsan, för luleåborna och samhällsnyttan.
Det finns en kostnad för plogning, i och med att plogning redan utförs och
den fasta kostnaden därmed ändå är inräknad blir marginalkostnaden för en
förlängning inte oproportionerligt större. Nyttjandet kan givetvis ställas mot
kostnaden. Detta projekt kommer alla till del och torde inte bli speciellt dyrt
om man jämför med andra kommunala projekt. Med en kostnad på 100 000 kr
skulle exempelvis plogningen kunna pågå i hela 3 500 år, detta om man lade
motsvarande summa som man lade på Kulturens hus.
Förslag på sträckning bifogas.
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Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad på:
att

plogningen av isvägarna utökas i enlighet med sträckningen i bilden
nedan.

Det vita strecket är föreslagen väg.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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