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Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet till
kommunens båtramp vid Aronsborg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att asfaltera
grönområdesytan i anslutning till båtrampen.
2. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i de delar som
Kommunstyrelsen redan beslutat om (se nedan).
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att gräsytorna i anslutning till båtrampen i
Aronsborg ska asfalteras för att skapa större tillgänglighet till båtrampen
som används flitigt. Enligt förslagsställaren händer det i dagsläget att bilar
parkerar felaktigt på grönytor i brist på platser samt att det är svårt att
komma fram till den aktuella båtrampen.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i problematiken som
förslagsställaren beskriver. Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag
av kommunstyrelsen att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg och bedömer
en tillgänglig båtramp bör åstadkommas i anslutning till arbetet med detta.
Förvaltningen bedömer dock inte att asfaltering av föreslagen grönyta är rätt
väg att gå, då denna yta bör användas för rekreation för allmänheten.
Eftersom problemet som förslagsställaren beskriver ändå är stort har
förvaltningen också utrett möjligheten att skapa en tillfällig lösning på
parkeringsproblematiken i området. Utredningen visar dock att detta skulle
medföra alltför höga kostnader (cirka 700 tkr). Finansiering för en sådan
insats saknas och förvaltningen bedömer dessutom att det inte är rimligt att
lägga så stora belopp på en tillfällig lösning. Mot denna bakgrund föreslår
förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
I medborgarförslaget lämnar förslagsställaren också synpunkter på att båtar
lägger till för länge vid bryggan och att en båtramp också borde byggas
längre ut mot Björkfjärden. Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om
att båtar ibland lägger till för länge och arbetar därför med bevakning av
detta samt agerar på de anmälningar som inkommer. Vad gäller en båtramp
längre ut mot Björkfjärden bedömer förvaltningen att detta är en fråga som
bör behandlas i arbetet med kommunens nya översiktsplan, där bland annat
även båtlivet beaktas.
Kommunstyrelsens beslut under ärendets beredning
I beredningen av ärendet beslutade kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige
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att fatta beslut enligt ovan. Dessutom fattade kommunstyrelsen beslut om
att:
1. Tekniska utskottet får i uppdrag att anordna fler tillfälliga
parkeringsplatser i anslutning till båthamnen, detta skall vara klart senast
den 15 juni.
2. Tekniska utskottet får i uppdrag att i samråd med båtklubbarna se över
möjligheten till fler permanenta parkeringsplatser.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-08-15
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Tekniska utskottet 2017-04-11 § 27
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren – för kännedom
Tekniska avdelningen – för åtgärd
Plan- och utveckling – för kännedom
Kommunstyrelsens kansli
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