Tekniska nämnden 10 november 2016

I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
Ett medborgarförslag om frivilligskötsel och en skrivelse om
belysning på Cykelvägen mellan Åhus och Yngsjö var det intressantaste bland ärendena vid detta sammanträde där inga
förslag eller beslut var kontroversiella.
Medborgarförslaget vann gehör och kommer sannolikt att inledas 2017. Någon upplysning längs cykelvägen planeras däremot inte.
Som en sista punkt på dagordningen gavs information om Budget och styrkort 2017, vilket blir ett beslutsärende vid decembersammanträdet. I mindre
grupper diskuterades olika delar av de kommande förslagen.

Medborgarförslag – Frivilligarbete för skötsel av vissa av
kommunens parker

Vinster görs på flera sätt för flera
Brukarmedverkan i parker utreds
”Utred intresse för och organisera frivilligarbete för skötsel av
vissa av kommunens parker, vars underhåll nu är kraftigt eftersatt.”
Det föreslog Hanna Gunnarsson och Roland Persson, Skogsvägen i Kristianstad, i ett medborgarförslag. De fick här den tekniska nämndens odelade och
positiva stöd.
Nämnden beslöt nämligen att ge C4 Teknik, som utrett förslaget och också
var starkt positivt till det, ”i uppdrag att ta fram riktlinjer för brukarmedverkan på kommunal mark samt en mall för ett brukaravtal.”
I C4 Tekniks tjänsteutlåtande konstateras att ”Brukarmedverkan i skötsel av
kommunal parkmark har provats på flera platser i Sverige men är ännu inte
speciellt vanligt förekommande.”
Här noteras också vissa pluseffekter, för de engagerade och för kommunen:
”Att vara delaktig i sin närmiljös skötsel bidrar till ett engagemang och
skapar en social samvaro som kan stärka boendekvaliteterna. Det
bidrar också till att klara en ansträngd kommunal ekonomi och bidrar till förbättrad folkhälsa genom fysisk aktivitet.”

Det senare har också förslagsställarna, med referens till vad som sker i parker i New York City, lyft i sin motivering:
”Parkerna blir en gemensam angelägenhet och en stolthet för närboende
och besökare. Förutom att ytorna skulle skötas bättre får man också en
ökad social gemenskap i områden med frivilligarbete och större trivsel.”
I C4 Tekniks Tjänsteutlåtande hänvisas till erfarenheter i Sverige och i vilken
form som frivilligarbete lämpligen sker:
”Erfarenheter från bland annat Stockholms stad visar att kvaliteten på
skötseln av vissa avgränsade områden kan hållas på en högre nivå än
vad kommunen har möjlighet till. Det är viktigt att teckna ett brukaravtal för att reglera vilka åtaganden som de båda parter har och då
behövs en formell part att samverka med. Det kan vara bostadsrättsföreningar, föräldraföreningar, organisationer och boende som går
samman i någon form av formell samverkan.”
Hanna Gunnarsson och Roland Persson gav vägledning om var de tycker det
är lämpligt med start för brukarmedverkan:
”Förslagsvis kan man börja med parkslingan genom Parkstaden, mellan Snapphanevägen och Lasarettsboulevarden. Denna park har under många år varit eftersatt; växtmaterial har utarmats, träd som fällts
pga almsjuka eller fallit i stormar har inte ersatts, plaskdammen mellan
Björkvägen och Skogsvägen används inte under sommaren och växer
igen med ogräs och förfaller, planteringarna är fulla av ogräs. I närområdet finns både flerfamiljshus med många äldre och ungdomar, liksom
villor med barnfamiljer, daghem, skolor som använder sig av parken.
Att hitta personer som vore beredda att engagera sig några timmar/vecka under växtperioden för att i arbetslag hålla parken fin
bör vara möjligt.”

Skrivelse önskemål om belysning till cykelvägen mellan
Åhus och Yngsjö

Ekonomi, regler och djurhänsyn
håller cykelväg fortsatt i mörker
”Sträckningen från Åvägens slut till Yngsjö har ingen belysning
och många är de cyklister som under ovan nämnda tid saknat
detta. Mörkret är ofta totalt och även med god cykelbelysning är
det inte alltid lätt att finna vägen.”

Representanter för Stora Ekens väg, Yngsjö Havsbads vägsamfällighet, Marias vägs Stugförening och Kastanjelunds Wärdshus har i en skrivelse vänt
sig till ”Tjänstemän och nämndpolitiker. C IV Teknik” med önskan om att
cykelvägen, som är mycket frekventerad vår, sommar och höst, förses med
belysning.
De konstaterar också att cykelvägen nu är en del i Sydostleden och att de
gärna vill ha en bättre utmärkning av vägen: Bättre utmärkning vore
också bra då åtskilliga cyklister i stället cyklar på väg 118 till fara för
sig själva och bilisterna.
I svaret till brevskrivarna – Fastighetsägare, väg- och villaägarföreningar, näringsidkare längs angiven sträcka – anger C4 Teknik att det finns ”inte några
planer idag på att den ska belysas av flera anledningar”. Skälen är dels ekonomiska, dels de riktlinjer – ”Regelverk för uppsättning av gatubelysning” –
som förvaltningen arbetar efter. Vad gäller miljöavsnittet här förklaras bland
annat:
Artificiellt ljus utanför tätort påverkar nattlevande djur på ett negativt sätt då dessa blir störda i sitt ekosystem. Vid särskilda trafiksvårighet såsom mycket trafik, cykelvägar som korsar vägbanor med mera
är detta dock en nödvändig prioritering, i annat fall bör man även beakta dessa ekosystem som blir störda av gatubelysning.
I informationen som gavs på nämndsmötet konstaterades att det är flera
andra GC-vägar inom kommunen som är mörka och att det inte finns ekonomiska medel för en investering i belysning.
…
Åhuspartiet har tidigare agerat för upplysning av GC-vägen mellan Åhus och
Yngsjö. Vi fortsätter vårt arbete med att finna en lösning.
…
Markeringarna med halvfet text i vissa citat är gjorda av rapportförfattaren
och finns inte i Tekniska nämndens handlingar.	
  

