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Medborgarförslag - Åtgärda trappor och gångstigar till Solhöjden (sbf/2014:495)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att då det är så brant kräver det en
kostsam lösning för att anlägga den ramp eller motsvarande som beskrivs i
medborgarförslaget. Det finns också alternativa vägar inom området i form
av Planetbacken. Denna väg är områdets huvudalternativ och trapporna ska
enbart ses som ett komplement.
När det gäller stigen från Solhöjden ned mot busshållplatsen så vill förslagsställaren att denna helst ska asfalteras och även vinterunderhållas.
Detta bör inte genomföras, för då blir stigen officiell och innebära underhållskostnader för kommunen.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Lisa Ekenberg om att åtgärda trappor och gångstigar till Solhöjden.
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-07-17 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-07.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-03, utgör underlag för beslutet.
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Mottagare

Olov Lindquist

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr sbf/2014:495

Medborgarförslag – Åtgärda trappor och gångstigar till
Solhöjden
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Lisa Ekenberg om att åtgärda trappor och gångstigar till Solhöjden.
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-07-17 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-07.
Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det medför alltför höga kostnader
att anordna den ramp eller motsvarande som beskrivs i medborgarförslaget
och som enligt förslaget skulle anläggas bredvid trapporna. Det finns dessutom alternativa vägar inom området i form av Planetbacken. Denna väg är
områdets huvudalternativ och trapporna ska enbart ses som ett komplement.
När det gäller stigen från Solhöjden ned mot busshållplatsen så vill förslagsställaren att denna helst ska asfalteras och även vinterunderhållas. Vi
anser inte att detta bör genomföras, eftersom detta skulle göra stigen
officiell och innebära utökade kostnader för kommunen.
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Gata/Parkchef
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De s k "terrängtrapporna" till området Solhöjden;
Förslag

Motivering

Ordna en ordentlig bredd med stampat grus eller ännu hellre asfalt vid
sidan om trappstegen, så att man kan ta sig uppför och nerför branten med
vagnar (barnvagnar o. dyl.), resväskor på hjul samt leda cykel.
Trappstegen är onödigt breda. Den totala bredden behöver därmed inte
öka. Trappstegen börjar redan gå sönder samt skjuta upp ur marken.
Ojämna och sneda. Lätta att snubbla på.
När det gäller den flackare stigen från Solhöjden ner mot busshållplatsen,
vill vi att ni tar bort trappstegen helt och ersätter dem med ordentligt
stampat grus eller ännu hellre asfalt. Dessutom bör denna stig/väg
vinterunderhållas. Vi bor här året runt och behöver ta oss fram även
vintertid.
Trappstegen är på båda nedfarterna för breda. Vi som bor här och de som
besöker området kan inte komma hit eller härifrån med vagn och cykel (i
varje fall inte på ett enkelt sätt). Då hänvisas de med barnvagnar, cyklar,
cykelkärror, resväskor med hjul, rullstolar etc. till den vanliga och längre
bilvägen.
Området Solhöjden ska vara tillgängligt för ALLA både sommar och
vinter. Vi som bosatte oss här från början gjorde det bl a med löfte från
kommunen om att det skulle vara nära till Tumba centrum, vårdcentral,
skolor, förskolor, bussar och tåg etc. Vi fick löfte från kommunen att vi
skulle få en trappa nerför berget mot Tumba centrum, respektive cykeloch gångväg till/mot busshållplatsen och bron över Hågelbyleden. Att
vinterunderhålla den flackare backen är en absolut självklarhet! Barn,
rörelsehindrade, och cyklister ska också ha möjlighet att ta sig fram på lika
villkor på dessa vägar. De som inte vill ska inte behöva ta bilen och de
som ej har bil ska också ha alternativ. Dessa grupper borde premieras med
enklare framkomlighet.
Om Botkyrka vill vara en klimatsmart kommun som värnar om miljö
och hälsa så bör ni lyssna på oss boende och medborgare!
PS: Åtgärderna måste vidtas snarast. Och vägen ska vinterunderhållas
redan till kommande vinter (2014-2015)

