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Handläggare

Helena Hartzell,

Medborgarförslag: Anlägg en gång/cykelväg längs
bäcken som rinner mellan Åby områdena och
Hanveden och österut om gamla Nynäsvägen Dnr
KS 2015/339
Sammanfattning

I medborgarförslaget framförs önskemål att det anordnas en
gång -och cykelväg längs med bäcken som rinner mellan
Åbyområdet och Hanveden och vidare under järnvägen mot
de nya bostadsområdena öster om Nynäsvägen.
Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av
medborgarförslaget och kan anföra följande.
En gång- och cykelväg längs bäcken skulle tillföra rekreativa
värden i området och inbjuda flera att gå och cykla i områdets
fina och upplevelserika miljö. Förslaget om en tunnel skulle
också kunna minska den barriäreffekt som Nynäsvägen utgör.
Mot den bakgrunden vore det bra om förslaget kunde
förverkligas men förvaltningen ser flera svårigheter. Bland
annat är höjdskillnaderna i området stora och att bygga en
tunnel under Nynäsvägen och under järnvägen skulle medföra
stora kostnader.
Inriktning och prioritering av kommunens planer för
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet görs i kommunens
cykelplan. I linje med nuvarande cykelplan planerar
kommunen nu för att bygga gång- och cykelväg längs
Åbyvägen inte så långt från den aktuella platsen.
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Handläggare

Helena Hartzell,

Den föreslagna gång- och cykelvägen längs bäcken finns inte
upptagen i nuvarande cykelplan. Arbetet med att ta fram en
ny cykelplan påbörjas under våren 2016 och förvaltningen gör
bedömningen att frågan om huruvida kommunen bör planera
för att bygga i linje med det aktuella förslaget lämpligen tas
upp i samband med cykelplanens kommande revidering.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

