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Medborgarförslag om cykelväg på södra sidan om Luleå älv
Ärendebeskrivning
Siv Nilsson anför följande i ett medborgarförslag 2011‐09‐11.
Jag har börjat engagera och agera för en cykelväg på södra sidan om Luleå älv.
Jag cyklar varje dag till Hedskolan där jag jobbar och att cykla efter den är
livsfarligt och det fick jag erfara i början på sommaren då jag blåste av vägen
när två långtradare åkte om mig. Jag är mitt ute i trafiken, mycket trafik. Jag
cyklar ofta till Bälinge och Avan och där är vägen 6 meter bred. Tänk, där ska
vi cyklister, gångarna, löparna, barnvagnsekipage, bilar, bussar, långtradare,
militärfordon, skidåkare, cykelklubben m m samsas. Barnen som bor i
Bälinge‐Avan måste skjutsas till varandra. Inte vågar deras föräldrar släppa
dem efter den farliga vägen. Skolan i Avan måste meddela radion när de ska
ut på cykelutflykt så bilisterna kör lite varsamt. Är det riktigt? Jag själv jobbar
på Hedskolan och vi skulle vilja cykla till Arcus på våra friluftsdagar men icke
sa nicke det är bara att beställa bussar. Miljötänket, säkerheten, 0 visionen,
uppmuntran att röra på sig… finns den? Jag önskar en fin, asfalterad cykelväg
så alla skolbarn och vi andra cyklister ska få cykla säkert efter vägen. Visst
betalar vi också skatt fast vi bor ute på ljuvliga landet. Inte bara satsa på
stadsborna och andra områden.
Skickar med följande skrivelse jag gjort och som ska skickas vidare till olika
instanser.
Vi är många som dagligen färdas längs väg 616 (Gäddvik‐Bälinge‐Avan‐
Undbyn), en väg där vägbredden till största delen blott är sex meter och där
huvuddelen av sträckan saknar gång/cykelväg. Vi vill liksom andra
kommunmedborgare ha en säker trafikmiljö och önskar en gång/cykelväg
längs väg 616.
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Vi anser att det finns flera skäl till att en cykel/gångväg behövs:

Trafikverkets nollvision: att ingen ska skadas eller förolyckas i trafiken.
Säkerheten för cyklande barn och unga som har kamrater och skola
längs vägen skulle öka avsevärt med en cykelväg. Även
barnvagnsekipage rullar säkrare på en gångväg.

Miljöaspekten: Koldioxidutsläppen i Luleå har tangerat gränsvärdena
flera gånger under året. Med en cykelväg möjliggörs ett annat
transportmedel än bil för boende i Avan, Bälinge, Gäddvik och Karlsvik.

Luleås vision om 100 000 invånare gynnas av att fler bosätter sig utanför
centralorten och har skäliga levnadsförhållanden och kostnader även om
de bor längs södra sidan om Luleälv. Med en cykelväg skulle barn och
unga kunna ta sig till träningar och kompisar med cykel istället för att
bli skjutsade av föräldrar.
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