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MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA PROMENADSTRÅK AV 
GAMLA JÄRNVÄGEN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslår medborgarförslaget om att göra promenadstråk av gamla järnvägen och  
kommer ta med förslaget i arbetet med en skogsbruksplan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Carlberg har inkommit med ett medborgarförslag (dnr 343/21–008),  
om att göra ett promenadstråk av gamla järnvägen i centralorten.  
 
Förslagsställaren vill att sly röjs, dikena grävs upp och att vägtrumman byts 
samt att bron förbättras över korsträskbäcken. Åtgärderna skulle medföra att 
fler skulle kunna använda den gamla järnvägsbanken som promenadstråk enligt 
förslaget. 
 
Den gamla järnvägen har en sträckning från Västermalmsvägen och går mellan 
Grekland och Västermalm fram till Korsträskvägen Väg 94 och vidare till 
Dalgatan vid kyrkogården. I dagsläget är används järnvägsbanken som 
promenadstig sommartid och för skotertrafik vintertid. 
   
Beslutsunderlag 
Kommunen har i en överenskommelse med dåvarande Banverket övertagit 
markområdet samt alla så kallade konstbyggnader. Konstbyggnader omfattar 
bland annat broar, tunnlar, stödmurar kajkonstruktioner och dylikt. Den stora 
bron över Korsträskvägen väg 94 var undantagen och riven av dåvarande 
Banverket. De konstbyggnader som kommunen har ansvar för i dagsläget är 
bron över Korsträskbäcken samt vägtrummor och den gamla vägbanken. 
 
Älvsbyns energi handhar gator och vägar och därmed GC-vägar i kommunen 
och gör tillsyn av bron över Korsträskbäcken och även löpande underhåll av 
denna. Bron anses ha en bra status och inga större åtgärder planeras.  
 
Det finns i dagsläget inga planer på att röja banvallen och dess närliggande 
områden.    
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget om att göra promenadstråk av gamla järnvägen. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat och 
tas med i arbetet kring en skogsbruksplan. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Rikards förslag.  
 
Göran Lundström (c) föreslår att medborgarförslaget ska avslås och kommer 
sedan tas med i arbetet kring en skogsbruksplan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställare  
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
Älvsbyns energi AB 
_____ 
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Michelle Engman 
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