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Motion - Janssons ängar
Beslut
Med hänvisning av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens
redogörelse föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Reservationer
Socialdemokraterna med bifall av Västerpartiet reserverar sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion vill Socialdemokraterna göra en förändring av Janssons ängar och
utreda möjligheterna med området. Ett hyreshus skulle kunna byggas med utsikt
ner mot ån. I bottenvåningen på huset närmast ängen skulle en fritidsgård kunna
vara. På den övre delen utav ängen skulle en skate- eller parkcourpark kunna
anläggas, vilket skulle gynna barn och ungdomar i Ljungby. Ett grafittiplank
skulle kunna sättas upp längs med granngården. Öppna upp cykelväg mellan
Kungsgatan och Fabriksgatan till enkelriktad busstrafik.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens svar:
Janssons ängar: Under hösten 2014 gjordes en geoteknisk undersökning efter
att sättningssprickor hade uppmärksammats i området. Undersökningen visade
att området har en stark erosion under vattenytan som beror på kraftiga
vattenströmmar med hög hastighet och en djuphåla på cirka 8 meter.
På sikt kommer grönområdet sannolikt att erodera bort om inga åtgärder tas.
Själva processen med geoteknik, hydraulik, miljöpåverkan och tillstånd för
vattenverksamhet kan ta upp till 3 år. Därefter beslut om åtgärd och utförande.
Vid ett 100-års flöde är Janssons ängar helt under vatten vilket minskar
chanserna för att få bygga ett hyreshus eller liknande där.
Cykelväg mellan Kungsgatan och Fabriksgatan till enkelriktad busstrafik:
Eftersom Janssons ängar inte är lämplig plats för bebyggelse ses ingen
anledning till att bygga ut cykelvägen till busstrafik.
Skate- & Parkcourpark: Kultur- och fritidsförvaltningen planerar en skate- och
parkcour park antingen i Aspebacken eller i ett område som kallas kvarteret
Fritiden som ligger vid Sunnerbohallen, Kronoskogsbadet, friidrottsanläggning,
Ljungby Arena, Kronoskogen och Ljungsjöområdet.
Fritidsgård: Kultur- och fritidsförvaltningen har i nuläget inga planer på var
fritidsgården ska ligga, i framtida planering finns fritidsgårdens plats i
Aspebacken, eller i andra kommunalägda lokaler.
Förvaltningens förslag till beslut:
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Kultur- och fritidsnämnden
Med hänvisning av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens
redogörelse föreslår tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-04.
Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar för en återremiss på grund av att statsarkitekten inte
varit med i behandlingen av motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. Omröstning
begärs och genomförs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på sammanträdet och nej-röst för återremiss.
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Ove Trulsson (C)
Susann Diesner (L)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Björn Gullander (V)
Dick Andersson (SD)
Maida Dzanic (ALT)

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
7

4

Omröstningsresultat
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster och därmed beslutar nämnden
enligt att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

