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Svar på medborgarförslag om trottoar och belysning till kyrkan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Maritha Gilbert föreslår i ett medborgarförslag den 11 januari 2018 att kommunen ska bygga en
trottoar upp till kyrkan från bensinmacken, samt förse sträckan med belysning.
Kommunfullmäktige har den 15 februari 2018 skickat medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att det inte är lämpligt att
gå utmed Hindåsvägen. Trafikverket är väghållare för Hindåsvägen och en utbyggnad av GCbana längs vägen måste ske i samråd med myndigheten.
I samband med detaljplanearbetet för Prästgårdsgärdet som förutom nya bostäder också
innehåller en ny 7-9 skola samt förskola och allaktivitetshall måste trygga och säkra skolvägar
finnas. En gång- och cykelväg planeras därför från Bollebygdsskolan upp till föreslagen skola
norr om Kullavägen med passage vid Rävlandavägen. Denna GC-väg kommer även kunna
användas för de som rör sig till fots till kyrkan. Genomförande av denna åtgärd förutsätter att
detaljplanen för Prästgårdsgärdet vinner laga kraft.
Som ett redan i dagsläget befintligt alternativ kan fotgängare även ta sig via en stig bakom
bensinstationen upp till kyrkans område. Denna stig är dessvärre obelyst. Marken står inte i
kommunal ägo.
I och med att det finns pågående planer om att placera en GC-väg inom detaljplanen för
Prästgårdsgärdet bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget är besvarat och
att problemet kommer att få en långsiktig lösning.
Ekonomiska förutsättningar
Åtgärder hanteras inom budgetramen för detaljplan för Prästgårdsgärdet.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts och föredragits av VA-/gatuchef Jesper Pernheden.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om trottoar och belysning till kyrkan
 Medborgarförslag om trottoar och belysning till kyrkan
 §8 KF Inkommet medborgarförslag_ Medborgarförslag om trottoar och belysning till
kyrkan
Skickas till
Maritha Gilbert
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
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