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Medborgarförslag om cykelpumpar i centrala Luleå
Bilaga:
Broschyr
John Alatalo anför följande i ett medborgarförslag 2006-08-19.
Luleå kommun bygger en massa nya rondeller för att förbättra för bilisterna.
Därför tycker jag att ni också kunde göra något för att befrämja cyklingen inte
minst för miljöns skull.
Förut fanns det bensinstationer i centrala stan där man kunde pumpa cyklar,
rullstolar och barnvagnar. Nu har de ju kommit bort från centrum. Därför
skulle kommunen kunna sätta upp en cykelpump nånstans i centrala stan.
Förslagsvis nära Smedjan där de flesta cyklister, rullstolar och barnvagnar
passerar. Jag bifogar ett förslag på en sådan cykelpump som smälter in bra i
stadsmiljön.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
TEKNISKA NÄMNDENS YTTRANDE
Luleå kommun arbetar aktivt för att öka antalet personer som cyklar istället
för att köra bil. Ett led i detta är en kontinuerlig utbyggnad av bättre och
säkrare cykelvägar. John Alatalos förslag ligger på så sätt i linje med Luleå
kommuns ambition. I centrala Luleå tillhandahålls dock cykelpumpar bl a på
OkQ8, Robertsviksgatan och på Cykelstället i Luleå, Sandviksgatan.
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Med det finns möjlighet att pumpa cykeln i centrala Luleå varför ytterligare
cykelpumpar inte borde behövas.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget om cykelpumpar i centrala stan.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____
Annika Eriksson, Erika Josbrandt och Mattias Karlsson yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Mårten Ström, Margaretha Lindbäck och Ylva Strutz yrkar bifall till arbetsoch personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Annika Eriksson och Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____
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