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Medborgarförslag om promenadstråk runt Bredviken
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Kartskiss

Ärendebeskrivning
Sture Torikka anför följande i ett medborgarförslag 2012-08-02.
Bakom Degerögatan på det s.k. (östra) ”Lövskatan” på Örnäset finns sedan
urminnes tid en stig/stråk som man kan röra sig efter genom skogen. Den går
fram till fotbollsplanerna på SPIK. Där viker stigen in mot väster och
kraftledningsgatan, vilken den sedan följer fram till Jägarstigen och tunneln
under Hertsövägen.
Vad jag och flera med mig tycker är att Bredviken i sig är en outnyttjad
naturresurs för Luleå. När jag var barn under 1960-talet och växte upp på
Bredviksvägen var det öppen växtlighet ner mot Bredviken. Man såg
vattenbrynet från nästan alla håll. Idag slyar det igen och stora träd har vuxit
upp. Det var väldigt vackert och vi barn lekte ofta där. Men sedan årtionden
är det alltså tämligen igenvuxet och strandsidan mot vattnet kan inte nyttjas
som rekreation. Trots att det alltså är en ganska vacker vik.
En enkel stig/promenadstråk som antingen tar vid från befintlig stig öster om
fotbollsplanerna, eller bryts ny ända ifrån trakten av Sydvästgränd, och sedan
följer vattenkanten runt Bredviken fram till Örnäskyrkogården, hade varit ett
gott naturinitiativ av Luleå kommun. Vid kyrkogården finns det redan
möjlighet att promenera längs vattenkanten. Detta hela ihopkopplade scenario
hade varit väldigt mysigt. Och inte speciellt kostsamt heller. Fäll litet träd så
stigen breddas, fyll på nödvändig jordmassa och ställ ut några parkbänkar.
Sedan är det klart! Allt som allt rör det sig om inte mera än ett par hundra
meter. Ingen asfaltering behövs utan låt det vara en enkel väl packad jordväg.
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Och då slipper man ju tjälproblemen som brukar uppkomma med
asfalteringar. En väl packad (makadamfylld) jordväg hyvlar ni bara enkelt till
vart tredje eller fjärde år.
Alternativet är att nytt promenadstråk endast bryts från fotbollsplanerna mot
kyrkogården och att den gamla befintliga stigen bakom Degerögatan
upprustas på motsvarande vis. Men härligast hade ju förstås varit om hela den
av mig rödmarkerade sträckan på bifogat kartblad hade brutits ny. Detta
skulle även bli ett fint motionsspår för allehanda rekreation?
Denna nya ”strandpromenad” kopplas ihop med det nuvarande stråket mot
Jägarstigen någonstans på lämpligt ställe (se kartblad).
Om kommunalt intresse finns så kan mitt föreslagna promenadstråk mera än
gärna fortsätta från kyrkogården ända ut till Lokmanna. Denna promenadväg
öppnar då även för möjligheten att man kan nå dels kolonilotterna liksom
ridstallet på Hertsön.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Sture Torikka, tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

