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Medborgarförslag: Bryggpromenad utmed stranden
runt hela Rudan
Sammanfattning

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag om att bygga
en promenad utmed stranden runt hela Rudan.
Kommunfullmäktige överlämnade först förslaget till kulturoch fritidsnämnden för behandling och ärendet har sedan
överförts till den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden.
Förslaget innebär att en promenadbrygga skulle byggas längst
med övre (norra) Rudan sjön. Förslaget ligger i linje med
Stadsutvecklingsplanen och det uppdrag som
stadsbyggnadsförvaltningen nu påbörjat om att anlägga en
gångbrygga längst Rudansjön.
Förvaltningens synpunkter

Kultur och fritidsförvaltningen är positiva till
medborgarförslaget om att anlägga en brygga/promenad
längst ena sidan av övre Rudan. Förslaget ligger i linje med
Stadsutvecklingsplanen som talar om åtgärder för ökad
tillgänglighet till Rudan. En gångväg längst vattnet skulle vara
till glädje för många Haningebor för promenad mellan Rudan
och Vega och som en fin plats att mötas på.
Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2019 påbörjat ett
uppdrag att anlägga en pålad träbrygga längst övre
Rudansjön. En konsult är anlitad för att ta fram underlag inför
bygglovsförfarandet. Området är dock strandskyddat och det
finns bestämmelser om vattenverksamhet som behöver tas
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hänsyn till. Bygglovsprocessen kan därför ta lite tid och
byggstart uppskattas tidigast 2020.
Sedan tidigare finns en fin promenadväg runt nedre Rudan,
Maxingeslingan, som är en funktionshinderanpassad slinga.
Vissa delar av denna slinga går också längst vattnet.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att
tillgänglighetsanpassa Maxingeslingan ytterligare under 2019.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-07-25 - Bryggpromenad utmed
stranden runt hela Rudan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________

Maria Lindeberg

Maria Backe

Förvaltningschef

Områdeschef central
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