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Yttrande angående motion från Miljöpartiet i Trelleborg
om anläggning av cykelvägar med enkla alléer
Bakgrund
Miljöpartiet de gröna i Trelleborg har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att kommunen, i enlighet med FÖP 2035, aktivt ska
arbeta med strategisk plantering av träd i enkla alléer i samband med
utbyggnad av cykelvägar. Kommunstyrelsen har bett samhällsbyggnads- och
tekniska servicenämnden att yttra sig över motionen.

Motionens innehåll
Författarna menar att cykelvägarna i kommunen långsiktigt bör
sammankoppla alla delar av bygden och framför allt landsbygdens mindre
tätorter med staden. Miljöer längs cykelvägarna ska vara så attraktiva att
de ökar cykelturismen och berikar cyklisternas upplevelser.
Detta uppnås genom att cykelvägarna ges alléplanteringar, vilket förutom
fördelarna ovan även innebär att grönkorridorerna utökas och den
biologiska mångfalden stärks.

Beredning
Yttrande
FÖP 2035 är under framtagande. Trots att planen ännu ej är färdig och
beslutad har miljöpartiet lämnat in motionen.
Oaktat att planen är under arbete menar teknisk servicenämnd att syftet i
motionen är vällovligt. Redan idag planteras träd längs både GC-vägar och
körvägar där så är möjligt vid nyanläggandet.
Ett par mindre kommentarer från nämnden är att


Motionens första stycke som beskriver att landsbygden ska
sammankopplas med staden via cykelvägar innebär i praktiken att
cykelvägar bör byggas där medborgarna känner trygghet att cykla,
längs körvägar. Dessa har till nästan 100 % statligt väghållarskap,
innebärande att Trafikverket är part i frågan om tillåtlighet och
utformning.



Inne i tätorter kan tillgängligt utrymme, ledningar i mark och rena
trafiksäkerhetsfrågor begränsa möjligheten till trädplantering.
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I övriga fall håller tekniska servicenämnden med om att trädplantering ska
utföras. Artval ska anpassas till förutsättningarna, variation kan gärna få
förekomma.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta
att där så är möjligt bifalla förslagen i motionen
att översända yttrandet till kommunstyrelsen som eget yttrande i ärendet.
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