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Kommunfullmäktige PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2011-04-26 
 
 
 
KF § 38 Dnr 0435/10 - 008 
 
Medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bifall till medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken under förut-

sättning att nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska 

kunna fortsätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs 

Korsträskbäcken. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att städa och röja 
Korsträskbäcken och att plantera in öring i bäcken för att det ska bli mer att-
raktivt både för turister och för ortsbefolkningen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 118, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 

 

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

 

Under hösten har Älvsbyns Fastigheter AB begärt bidrag för att röja upp 

skogen utefter bäcken. Fastighetsbolaget har ännu inte fått besked om 

beviljat  bidrag.  

 

Bäcken har inventerats under hösten och Älvsbyns Fastigheter AB utarbe-

tar en EU-ansökan för att göra bäcken mer tillgänglig, med stigar, broar, 

grillplatser etc. Vid inventeringen har konstaterats att det finns naturliga 

lekplatser för öring och att speciell hänsyn måste tas till djurlivet vid röj-

ning och byggandet av stigar och broar.  

 

Förslag till beslut 

Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att fortsätta med det påbörjade arbetet 

med upprustning och anläggandet av stigar och broar under förutsättning 

att nödvändiga bidrag beviljas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

Bifall till medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken under förut-

sättning att nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska 

kunna fortsätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs 

Korsträskbäcken. 

_____ 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag och finner att kom-

munfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2010, § 118. 

Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 55. 

_____ 

 
 
 
Vid protokollet Sekreterare Lilian Johansson 2011-05-03 
  
Ordförande Tommy Lindgren 
 

Justerare Ingemar Larsson  
Justerare Magnus Danielsson 

 


