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§ 24 Medborgarförslag MTB-cykling i
Albäckskogen
Dnr TSN 2020/74

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag (KF 2020-01-27, §3) rörande MTB-cykling (Mountainbike) har
av kommunfullmäktige överlämnats till tekniska servicenämnden för besvarande.
Medborgarförslaget syftar till att en fem km lång MTB-bana anläggs i Albäcks
rekreationsområde, med möjlighet att öka områdets attraktionskraft.
Förslagsställaren har skickat ytterligare material till förvaltningen. Beredningen har
skett i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen.

Beredning
Teknisk serviceförvaltning ser positivt på att vi rör på oss och cykling är en god
motionsform som passar många av oss. Albäcksområdet är kommunens största
sammanhängande rekreationsområde och brukarna är i alla åldrar från förskola och
uppåt. I området finns bland annat en fem km lång belyst promenad- och
motionsslinga, äventyrslek, grillplatser, discgolfbana, naturbetesmarker och ett
fågeltorn. Den lokala Hjärtlung- föreningen har beslutat att den belysta 5-km
slingan skall bli Hälsans stig i Trelleborg. Även Skåneleden mot Vellinge kommer
att passera rekreationsområdet.
Teknisk serviceförvaltning ser det som en utmaning att pussla in en MTB-bana i
rekreationsområdet och bangestaltningen får sker med omsorg om de befintliga
stråken och de som rör sig på dem. Möjligheter att förlänga banan med stråk
utanför Albäcks rekreationsområde får också studeras. En möjlighet att förlänga
MTB-banan när tillträde till den sluttäckta deponin ges kan arbetas in i
planeringen. Banan blir i MTB-sammanhang kort. Det är därför viktigt att banan
designas på ett sätt så att den blir intressant och utmanade för cyklisten.
Projektering och anläggning av MTB-bana kan ske under förutsättning att medel
för detta tillförs förvaltningen.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att tekniska serviceförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen
planerar en MTB-slinga förlagd till Albäckskogen eller dess närhet,
att förvaltningen ska föra samtal med Sysav gällande tillträde till den täckta
soptippen samt
att förvaltningen ska återkomma senast december 2020 med förslag på längd,
sträckning och kostnad.
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