LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐09‐26

179

382

Kommunstyrelsen

2012‐02‐13

31

76

Arbets‐ och personalutskottet

2012‐01‐16

5

13

septkf32
Dnr 11.511‐008

Medborgarförslag om anslutning av skidspår till Ormberget
Bilaga:
Karta

Ärendebeskrivning
John Sandström anför följande i ett medborgarförslag 2011‐09‐01.
Vintertid är cykel‐ och gångvägen runt nordvästra delen av Björkskatan
oplogad. Fritidsförvaltningen borde packa och sladda detta till ett skidspår att
ansluta till spåren på Ormberget. Detta spår skulle också enkelt och till relativt
låg kostnad kunna förlängas vidare längs hela sträckan mot Lulsundet. Man
kan även tänka sig att med hjälp av ett smalt enkelspår genom tunneln till
Lulsundet förlänga spåret längs hela det området också. Karta bifogas.
Förslaget leder till ökat nyttjande av anläggningarna på Ormberget och till
bättre hälsa. Färre biltransporter och bättre miljö.
Spåret måste inte underhållas lika ofta som de uppe på Ormberget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämndens yttrande
Inför kommande skidsäsong anläggs belysning från gångvägen mellan
Hagelvägen och Blidvägen på Björkskatan till motionsspåren på Ormberget‐
/Hertsölandets friluftsområde. Projektet är ett samverkansprojekt mellan
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningens parkavdelning.
Fritidsförvaltningen har kommunens uppdrag att utveckla Ormbergets‐
/Hertsölandets friluftsområde. I detta arbete ingår representanter från
stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljökontoret.
Arbetet ska genomföras under år 2012 och uppdraget är bl.a. att finna och
föreslå nya entréer till Ormberget‐/Hertsölandets friluftsområde.
Möjligheten att ansluta så många kommundelar som möjligt ska studeras
och utredas. Förslagsställarens idé kommer också att beaktas i detta arbete.
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
‐

ovanstående yttrande får utgöra svar på medborgarförslaget.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
bifalla medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens yttrande.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

