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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunstyrelsens beslut
1) Medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken anses vara
besvarad.
2) Uppdra till kommunchefen att i samråd med fastighetsbolaget utreda
möjligheter att skapa ett attraktivt Lomtjärn. Åtgärder och kostnader
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
David Berg har lämnat in ett medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 85, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 9 april 2018.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, David Wimander har svarat på medborgarförslaget.
Respektive punkt i medborgarförslaget är kommenterat nedan:
1. Spola upp själva tjärnen med vatten för att få en isbana.
Spola is. Detta är möjligt och kräver följande:
- Vattenkvaliteten är tillräcklig bra
- Pump och spolningsutrustning investeras
- Handskottning av tjärnen tills dess att isen är tillräckligt tjock för att
beträdas med maskin
- Löpande snöröjning och spolning
- Extra anslag för investeringar och drift
Spela musik. Detta är möjligt och kräver följande:
- Investering i utrustning och installation
- Matning från lämplig lokal där anläggningen kan installeras (saknas varmt ut
rymme i parken)
- Löpande kostnad för musiken
- Daglig drift av musikanläggning
- Extra anslag för investeringar och drift
Extra belysning från gamla grusplanen. Detta går inte att genomföra
- Belysningen är så gammal att den inte går att drifta
- Dock är det möjligt att investera i ny belysning

- Extra anslag för investeringar och drift
2.1 Byt ut belysningen i parken: Detta pågår
- Parkbelysningens ljuskällor ingår i planerade program för utbyte av ljuskällor
2.2 Under jul/vinter smycka parken med belysning: Detta går och kräver
följande:
- Inköp av armaturer
- Fasta installationer och matningar
- Upp och nedtagning säsongsvis
- Drift och underhåll, framtida utbyte av utrustning
- Extra anslag för investeringar och drift
3 Ploga vägarna i parken: Går inte
- Vägarna i parken är inte dimensionerade för vinterväghållning
- Skulle detta göras måste vägarna grävas upp och ny kraftigare överbyggnad läggas och eventuellt en förstärkning av bärigheten
4. Håll fiket öppet: Går inte
- Under den gånga sommaren har entreprenören som drivit fiket gått rejält
back, vilket gör det svårt att hitta entreprenörer villiga att drifta detta på
vintern.
- Byggnaden är inte rustad för vinterbruk.
5. Marknad: Detta går
- Det står redan idag entreprenörer/näringsidkare/föreningar och andra fritt
att söka tillstånd för olika typer av arrangemang.
Förslagen skulle naturligtvis vara ett trevligt inslag i centrum men kräver större
insatser än vad man vid en första anblick kan tro. Vi föreslår att om man vill
öka attraktiviteten i Lomtjärnsparken med något eller några av dessa förslag så
prioriterar kommunen dessa och så kan vi återkomma med kostnadsuppskattningar i form av investeringar och behov av ökade driftanslag.
Förslag till beslut
Medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) bifaller beredningsförslaget med tillägg att uppdra till kommunchefen att i samråd med fastighetsbolaget utreda möjligheter att skapa ett
attraktivt Lomtjärn. Åtgärder och kostnader redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde 5 november 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Tomas Egmarks
tilläggsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Vid protokollet Lilian Johansson
2018-04-11
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