LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

2012-06-18

Sida

143

322

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
junikf33
Dnr 12.375-008

Medborgarförslag om vägbelysning på cykelväg på Porsön
Ärendebeskrivning
Elin Paez anför följande i ett medborgarförslag 2012-05-24.
Det råder brist på säkerhet på ett flertal områden på Porsön och de obelysta
cykelvägarna gör denna effekt större. Sträckan mellan Bagarstugan och
Professorvägen är en av cykelvägarna som saknar belysning trots att det
dagligen passerar fotgängare och cyklister.
Under det ljusa sommarhalvåret är det faktum att belysning saknas inget
problem, men under årets mörka månader känner majoriteten av de
förbipasserande ett obehag då det är långt till närmaste upplysta plats. Vi
tycker att det borde vara en av kommunens prioriteringar att belysa denna
sträcka, framförallt eftersom det är många barn som är bosatta på Porsön men
studerar på Björkskatan. Det vore tråkigt om obelysta vägar blev ännu en
anledning till varför man väljer bilen eller bussen istället för cykeln till skolan.
Det finns även många ungdomar från Björkskatan som är med i en
idrottsförening där aktiviteten utövas på Porsön. Det tvingas därför att
passera denna sträcka i mörker eftersom träningspassen äger rum kvällstid.
Vi är väl medvetna om att det finns alternativa vägar att välja som är upplysta
men sträckan mellan Bagarstugan och professorvägen är ett betydligt närmare
alternativ. Med dagens höga samhällspuls är tid en bristvara och att välja en
väg som tar längre tid är därför sällan aktuellt. Sträckan är inte lång och det
skulle därför räcka med endast några få lampor. I dagsläget är det endast de
förbipasserande bilarna som lyser upp dikeskanterna kvällstid. Polisens
senaste säkerhetsundersökning visade att många personer på Porsön har
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upplevt brist på säkerhet i området. Av de svarande var det 26 % som hade
känt sig osäkra utomhus och 39 % som hade känt oro för att utsättas för
övergrepp. Samtliga siffror är högre än kommungenomsnittet.
Jag vill därför att kommunen ska agera utifrån ett samhällstryggt perspektiv
och belysa upp sträckan mellan Bagarstugan och Professorvägen inom en snar
framtid.
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