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Medborgarförslag om promenadstig runt Bredvikenfjärden
Bilaga:
Kartskiss

Ärendebeskrivning
Isabel Aspnér anför följande i ett medborgarförslag 2012-01-14.
En till Hälsans stig i Luleå!
Förslaget består i att anlägga ett promenadstråk runt hela Bredvikenfjärden
(se karta). Idag är Hälsans stig runt Skurholmenfjärden flitigt använd. Genom
att anlägga promenadstråk runt Bredvikenfjärden skulle ett stort antal
kommuninvånare få möjlighet att lätt ta sig dit. Områden i dess närhet är
Hertsön, Bredviken, Lerbäcken, Knöppelåsen, Örnäset, Skurholmen och
Lövskatan. För att ta sig runt slingan skulle en kortare gångbro förbinda
Örnäset till Hertsölandet. I dagsläget finns vissa skogsstigar längs sträckan.
Men det finns inget sammanhängande stråk samt att slingan skulle ligga
närmare vattnet skulle vara en stor naturupplevelse som den sjöstad Luleå är!
Även tillgången till Hertsölandet och dess skog/naturområde blir lätt
tillgängligt.
Ser man på kartan över tänkt slinga får det liknande form av ett hjärta som
står för hälsan själv.
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets gemensamma
yttrande
Förslagsställarens tankar ligger i linje med det pågående startegiska arbetet,
där varumärke och kuststadsidentitet tillsammans med hälsa och rekreation
lyfts fram. Några inriktningar där arbete pågår som kan sammankopplas med
förslaget är
Program D, som beskriver mark, vatten och bostäder och hur man ska
planera för ett variationsrikt boende, som tar tillvara närheten till vatten
och natur året runt
Program B som beskriver mötesplatser, upplevelser och rekreation, hur
man skapar mötesplatser som är öppna och tillgängliga för alla, hur
identiteten lyfts kopplat till kuststad året runt, samt hur pulsen hålls uppe
både sommar och vinter
Program F som beskriver resor och transporter och hur man ska agera för
att kraftigt öka andelen färdsätt bland annat till fots.
Medborgarförslaget stämmer väl överens med en framtida möjlig utveckling.
Det är dock för tidigt att idag ta ställning till förslaget.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget, i avvaktan på att de pågående
programarbetena färdigställs.
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Arbets- och personalutskottet
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget, i avvaktan på att de pågående programarbetena
färdigställs.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, i avvaktan på att
de pågående programarbetena färdigställs.
_____
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