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Medborgarförslag om skylt med texten ÄLVSBYN på Hundberget
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag om skylt med texten ÄLVSBYN på hundberget.
Reservation
Helena Öhlund (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Gerd Karlsson har skickat in ett medborgarförslag om att placera en skylt
med texten ÄLVSBYN på hundberget, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 21, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Det har inkommit ett förslag om uppsättning av en stor skylt på Hundberget
där det ska stå Älvsbyn, liknande skylten i Hollywood.
Det torde inte ske obemärkt om man sätter upp en sådan stor skylt i kommunen och om skylten ska sättas upp av kommunen bör detta förslagsvis
föregås av en medborgardialog eftersom det kan vara ganska kontroversiellt.
Många anser att berg är dekorativa som de är och det kan finnas naturvärden
som bör bevaras.
Området där skylten är tänkt att sättas upp är inte detaljplanelagt. Åtgärden är
därmed inte bygglovpliktig men det krävs ett samråd med länsstyrelsen eftersom en skylt av denna storlek påverkar både landskapsbild och naturmiljö.
Kostnaden för en skylt av denna storlek kan bli ganska betydande eftersom
den måste vara förankrad på ett säkert sätt som klarar vindlast och snö. Den
behöver utformas i ett material som är beständigt för väder och vind. Troligen
kommer man upp en ganska betydande kostnad för att ta fram och montera
en sådan skylt men det behöver göras en projektering av byggnadsprojektet
med en grundläggande kostnadskalkyl. Projektering kostar ca 25-30 tkr
eftersom det kan behövas göra någon form av hållfasthetsundersökning av

berget.
Miljö- och byggkontoret har tillfrågat berörda markägare som inte har något
emot förslaget i sak men gärna vill få information om hur det är tänkt och hur
det ska fungera praktiskt. Kommunen bör därför, om man går vidare med
ärendet och beslutar sätta upp skylten, i ett tidigt skede samråda med de markägare som berörs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta ställning till om det är i kommunens intresse att
gå vidare och anslå medel till en projektering för denna skyltning, kostnad 2530 tkr.
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget samt att kostnaden för
projektering hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning.
Harry Nyström (v), Matilda Wiklund (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert
Andersson (kd) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Harry Nyströms m fl förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 21.
_____
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