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Motion – Anlägg cykelvägar med enkla alléer
I enlighet med FÖP 2035 ”Gröna och Blåa Strukturer” i utvecklandet av ”Gröna
Stråk” och ”Ekosystemtjänster” bör kommunen aktivt arbeta med strategisk
plantering av träd, i enkla alléer dvs. träd vid ena sidan av vägen, i samband med
utbyggnad av cykelvägar.
Cykelvägarna i kommunen bör långsiktigt sammankoppla alla delar av bygden
och framför allt landsbygdens mindre tätorter med staden.
Visionen består bland annat i att skapa miljöer där Trelleborgs kommun kan
generera förutsättningar för en framtidens turism där cykeln utgör det
huvudsakliga transportmedlet. Medborgarnas möjligheter att välja cykeln
framför bilen, även vid längre sträckor, är också ett viktigt beaktande.
Anläggandet av alléer är ett sätt att berika cykelvägarnas attraktivitet samtidigt
som landskapets ekosystemtjänster och biologiska mångfald stärks av
sammanhängande gröna korridorer.
Detta innebär en något utökad vägren vid anläggningen av cykelvägar med
marginal för träden att utvecklas långsiktigt utan att inkräkta på
omkringliggande markanvändning. Till exempel när cykelväg anläggs längs med
fordonstrafikerade vägar bör alléträden placeras utanför cykelvägen så att
trädens kronor inte kräver beskärning eller skapar problem vid snöröjning med
medföljande kostnader.
Träden kan vid plantering vara relativt unga för att minska kostnaderna och
säkerställa stabil och långsiktig utveckling. Val av träd hade med fördel varit
riktat mot frukt, nötter och frön så att de resande kan komplettera sin färdkost
längs med vägen.
De enkla alléerna behöver och bör inte vara uniforma i val av trädslag eller i
distans mellan träden. Detta för att sträckorna alltid ska ha något förnöjsamt att
erbjuda i form av blomning, frukt eller höstfärger, samt en ytterligare
förstärkning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:
att Trelleborgs kommun anlägger anlägga enkla alléer vid
utbyggnad av cykelvägar där möjlighet för detta anses lämpligt.
Emil Samnegård och Maria Wilhelms
Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg
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