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Medborgarförslag om folder för information om vandringsleder
i kommunen
Ärendebeskrivning
Inga‐Lill Granberg och Sven Persson anför följande i ett medborgarförslag
2011‐12‐15.
Inom Luleå kommuns gränser finns ett dussintal vandringsleder. En del av
dessa är anlagda av kommunen medan andra tillkommit tack vare ideella
krafters insatser. Längs vissa av lederna finns informationstavlor. I andra fall
har en tryckt vandringsledsguide tagits fram. Dessa leder är en utomordentlig
tillgång för det rörliga friluftslivet och en uppskattad tillgång både för
kommunens egna invånare och dess besökare.
Även för den mest initierade är emellertid denna tillgång på leder svår att
överblicka för att då inte tala om de svårigheter i detta avseende tillfälliga
besökare möter. I Thomas Öbergs utmärkta bok ”Den stora naturguiden”
finns visserligen en del av lederna kortfattat beskrivna. Boken är dock inte
tillgänglig för många och i synnerhet är den inte känd bland våra besökare.
Mot den bakgrunden föreslår vi att kommunen låter framställa en folder som
innehåller en beskrivning av dessa leder. Beskrivning bör innehålla bl a
följande uppgifter:
‐
Ledens namn
‐
Ledens läge som anges i ord men också med angivande av koordinater
‐
Allmänna kommunikationsmedel om sådana finns och var uppgifter om
tidtabell kan erhållas
‐
Kort beskrivning av leden och dess utmärkande drag, inklusive ledens
längd och svårighetsgrad
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Vi föreslår att skriftens format blir stående halv A4, enkelt att förvara i fickan.
Två språkversioner: svenska och engelska. Utförandet behöver ingalunda vara
så påkostat. Skriften fyller oavsett utförande en viktig funktion.
Vi som presenterar detta medborgarförslag står, om så önskas, gärna till tjänst
med råd i samband med en kommande produktion.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Inga‐Lill Granberg, Sven Persson, kansliet
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