
 

 

  

Utdrag ur 

Kommunstyrelsen PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2014-08-25 
 
 
 

KS § 98 Dnr 0012/14 - 008 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV ÖVRABYSÖN 
(LÄNKÖN) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delvis bifall till medborgarförslaget. Förslag att tillsätta en arbetsgrupp, 

som under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning av 

Länkön. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Älvsbyns kommun ordnar 

en upprustning av Övrabynsön (Länkön).  

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 

beslut senast 27 oktober 2014. 

_____ 

 

Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 

 

Förslagställaren anser att det är ett fantastiskt ställe att göra strandhugg på 

med fina stränder, men med en för vildvuxen skog, som om den rustades 

upp skulle bli en oas för medborgarna. Förslagställaren tror att det går att 

lösa på ett kostnadseffektivt sätt om man tillsätter en arbetsgrupp som tar 

fram idéer och planer för hur man ska gå tillväga. 

 

Det finns för närvarande inga skogsbruksplaner som har med Länkön men 

om det finns ett stort intresse och man har bra idéer om hur det skulle 

rustas så kan man göra en plan för framtiden. Man måste då ta med i 

planeringen att arbetet mest troligt måste utföras vintertid. Det måste också 

undersökas hur en sådan upprustning påverkar Natura 2000-kraven avse-

ende Piteälven. Älvsbyns Fastigheter föreslår därför att förslagsställaren 

tillfrågas om att sätta ihop en arbetsgrupp som får komma med förslag 

under våren 2015. 

 

Förslag till beslut 

Delvis bifall till medborgarförslaget. Älvsbyns Fastigheter AB föreslår 

kommunstyrelsen/fullmäktige att fråga förslagsställaren om att tillsätta en 

arbetsgrupp, som under våren 2015 får komma med förslag gällande upp-

rustning av Länkön. 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Robert Andersson (kd) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-

munstyrelsen bifaller förslaget. 

_____ 
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