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§8

Svar på motionen Nära till naturen – för alla
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till fritids- och kulturnämndens redogörelse.
Ärendebeskrivning
Thomas Werthén, Niklas Fungbrandt, Lotta Kaljo och Susanne Wahlström
från Moderaterna inkom den 20 augusti 2015 med en motion i vilken de
föreslår att Habo kommun iordningställer några naturnära
rekreationsplatser och leder för personer som av någon anledning har svårt
att ta sig fram i naturen. De föreslår också att Habo kommun därefter
informerar om tillgänglighet till naturområden och utflyktsmål på sin
webbplats och via andra informationskanaler.
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som redovisar
följande:
Fritids- och kulturnämnden beslutade i juni 2015 att föreslå Länsstyrelsen i
Jönköping län att anpassa och öka tillgängligheten vid Fiskebäcks ängar
och stora Kärrs bokskog, båda skyddade naturområden i Habo kommun.
Kontakt har under hösten etablerats mellan fritids- och kulturförvaltningen
och Länsstyrelsen.
Följande arbete med att funktionshinderanpassa och tillgängliggöra tre
naturnära rekreationsplatser i Habo kommun har påbörjats





Fiskebäcks ängar – röjning och utfyllnad av P-plats för att skapa
utrymme för tre bilar vid naturreservatets början med tydlig
skyltning, röjning och uppgrusning av stig söderut, utmed
järnvägen, cirka 400 meter med funktionshinderanpassade
bord/bänkar vid vändplats.
Stora Kärrs bokskog – iordningsställande och skyltning av två
handikappanpassade P-platser uppe i backen vid naturreservatets
början.
Hökesån vid Spinnet – iordningsställande av rast/fikaplats utmed
gång- och cykelväg norr om Spinnet, i anslutning till bron över
Pirkåsabäcken.

Förvaltningen har beviljats 40 000 kronor ur kommunens Miljömålspott.
Ytterligare en ansökan har gjorts i LONA-registret, 80 000 kronor, för
främjande av friluftsliv i natur- och kulturmiljö i Habo. När arbetet är
färdigställt kommer information att publiceras på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med
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Forts § 8
hänvisning till fritids- och kulturnämndens redogörelse.
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen.
Åke Lundgren (KD), ordförande i fritids- och kulturnämnden, berättar att
arbetet är i fullgång och kommer att bli klart under 2016. Åke Lundgren
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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