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Medborgarförslag om ny sträckning av gång- och cykelväg
Bilaga:
Bilder

Ärendebeskrivning
Robert Åkerström anför följande i ett medborgarförslag 2012-02-13.
Ny sträckning av GC-väg i folkmun kallad Blodomloppet.
Upptäckta problem: Kanske inte så stora problem men man ser ändå då och
då incidenser när folk ska passera in och utfart från bland annat järnvägstation
samt att bommarna är då och då nere och gör att de som avser att motionera
måste stanna av.
Mitt förslag är att kommunen förskönar och lägger sträckningen nära sjön och
med en flack backe upp på GC-vägen från Malmudden. Motionärer och andra
får på så vis en motionsrunda utan att behöva passera vägar eller stanna för
passerande tåg. Den sköna upplevelsen som redan finns idag runt sjön blir
ännu skönare och sjökontakten är maximal. Andra positiva fördelar blir att
det blir mer liv och rörelse runt Sundsgården vilket pensionärerna säkert
skulle uppskatta när de sitter där och tittar ut igenom sitt fönster.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande
Robert Åkerström har i ett medborgarförslag framhållit en önskan
om en ny sträckning av gång- och cykelvägen som löper parallellt
med Prästgatan. I förslaget föreslås att en ny gång- och cykelväg
anläggs längs med Skurholmsfjärden.

Bild 1. Föreslagen ny dragning av gång- och cykelväg markerad.
Luleå kommun arbetar för närvarande med att ta fram en lämplig plats
samt utformningsförslag för ett framtida resecentrum. Det område som
är mest aktuellt för ett framtida resecentrum är området vid järnvägsstationen vilket också omfattar området Östra Stranden, beläget mellan
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järnvägsstationen och Skurholmsfjärden. Den önskade sträckningen av
gång- och cykelvägen löper igenom detta område.
Tekniska förvaltningens parkavdelning har visioner att göra ett
promenadstråk delvis längs den sträcka som nämns i medborgarförslaget. Förhoppningsvis kommer där således att anläggas en
alternativ dragning av Hälsans stig medan cyklisterna får fortsätta cykla
längs Prästgatan.
Hur resecentrat samt närliggande område kan komma att utformas i
detalj är ännu inte bestämt varför någon åtgärd gällande ny gång- och
cykelväg inte bör genomföras ännu. Förslaget om en ny gång- och
cykelväg kommer att tas i beaktande vid utformningen av det nya
resecentrat.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget om ny sträckning av gång- och cykelväg i
avvaktan på beslut om förändrad markanvändning av området.

Arbets- och personalutskottet
Tekniska förvaltningen föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
ny sträckning av gång- och cykelväg i avvaktan på beslut om förändrad
markanvändning av området.
_____
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget
om ny sträckning av gång- och cykelväg i avvaktan på beslut om förändrad
markanvändning av området.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om ny sträckning
av gång- och cykelväg i avvaktan på beslut om förändrad markanvändning
av området.
_____

Beslutsexpediering
Robert Åkerström, Tekniska nämnden, Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

