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Medborgarförslag - Bryggor i Ryssbysjön
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt att en gemensam planering sker i
utvecklingsfrågor. Exempelvis kommer önskemål om lekplats till badplatsen tas
med i den närmaste planeringen och gång- och cykelväg tas med i
handlingsplanen för utveckling av cykelleder.
När det gäller bad- och båtbrygga utanför Ryssbygården är det ingen kommunal
prioriteringsfråga. Kultur- och fritidsnämnden avslår däför medborgarförslaget
om bad- och båtbrygga vid Ryssbygården i Ryssbysjön.
Ärendet
En medborgare lämnade 2014-10-08 in ett medborgarförslag om att kommunen
sätter i bryggor eller båtplatser i Ryssbysjön. Anledningen är att när vattennivån
är låg syns betongfundamenten vid Ryssbygården och förstör den fina utsikten.
Medborgaren anser att bryggorna skulle kunna nyttjas till båtplatser eftersom det
inte finns några sådana i Ryssbysjön.
För många år sedan byggdes en badbrygga vid Ryssbygården och då inte vid
själva badplatsen. Badplatsen låg och ligger också idag ca 100 meter nordöst om
Ryssbygården. Tanken med att bygga bryggorna vid den nya platsen och utanför
Ryssbygården, var kanske närheten till toaletter, omklädningsrum och duschar i
Ryssbygården, samt att det är långgrunt vid den ”gamla” badplatsen och därför
svårigheter med att anlägga brygga där.
Medborgarförslaget har tagits upp i presidieträff mellan kommunstyrelsen,
miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet har också tagits upp på den förvaltningsövergripande Plangruppen.
Anledningen till det är att båtbryggor hanteras av tekniska nämnden och
badbryggor hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Utifrån ett
helhetsperspektiv är viktigt att en gemensam planering sker i utvecklingsfrågor.
Det har inkommit fler önskemål om förbättringar i Ryssby samhälle, såsom
gång- och cykelväg mellan badplatsen och lekutrustning på badplatsen.
Den aktuella platsen används inte som badplats och därför är det inte motiverat
med en badbrygga där. Båtbrygga ser presidierna och plangruppen inte vara en
kommunal prioriteringsfråga. Gång- och cykelvägen tas med i handlingsplanen
för utveckling av cykelleder, som kommunledningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt ansvarar för. Lekutrustning till Ryssby badplats
finns med i kultur- och fritidsförvaltningens planering över de kommunala
badplatserna.
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Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt att en gemensam planering sker i
utvecklingsfrågor. Exempelvis kommer önskemål om lekplats till badplatsen tas
med i den närmaste planeringen och gång- och cykelväg tas med i
handlingsplanen för utveckling av cykelleder.
När det gäller bad- och båtbrygga utanför Ryssbygården är det ingen kommunal
prioriteringsfråga. Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget
om bad- och båtbrygga vid Ryssbygården i Ryssbysjön.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om bryggor eller
båtplatser i Ryssbysjön vid Ryssbygården men tackar för förslaget och initiativet
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