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Svar på medborgarförslag om naturstråk Finnsjön runt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021§ 231 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om naturstråket runt Finnsjön. 
Kommunstyrelsen fick även uppdrag att besluta i ärendet.  

Förslagsställaren anser att promenadbron i närheten av Pottebovägen på 
Finnsjörundan stärker tillgänglighetsperspektivet men att något måste göras 
för att förändra dess utseende tex täcka metallspången med grus. Dessutom 
föreslås en bänk vid den branta backen som finns i riktning mot 
Finnsjöspårets elbelysta del. 

De föreslagna insatserna ligger i det stora Finnsjöområdet med Finnsjön i 
centrum. I området finns vandrings- och promenadslingor, bana för 
terrängcykling (MTB), naturbadplatser, utegym, föreningsstugor med mera.  

Bron tillkom utifrån önskemål från boende i området. Det var vanligt att 
besökare passerade över deras mark eftersom sträckan där bron idag finns 
var stenig och svårframkomlig. I samråd med Pottebo och Råbergsvägens 
Samfällighetsförening utformades bron. God tillgänglighet var en 
utgångspunkt i detta arbete.  

Förvaltningen bedömer att bron ökar tillgängligheten i det aktuella området. 
Brons underlag av metall bedöms ge bästa förutsättningar för 
tillgängligheten oavsett årstid samt vara hållbart och driftvänligt. Vidare 
bedömer förvaltningen att förslaget att täcka bron med grus inte är 
beständigt då gruset kommer att försvinna i och med nederbörd.  

Förvaltningen bedömer att naturens eget utbud av platser för återhämtning 
under promenaden tillgodoser behovet av platser för vila.  

Med stöd av ovan föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
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Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse 10 oktober 2022 
 Medborgarförslag om naturstråk Finnsjön runt 
 Bild över bro i Finnsjöområdet 

 
 
 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Sanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Inskickat av: Martin Bech
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#41961

Datum
2021-10-21 21:25

Ärendenummer: #41961 | Inskickat av: Martin Bech (signerad) | Datum: 2021-10-21 21:25

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Martin Bech

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Naturstråk Finnsjön runt

Beskriv förslaget
Hej!
Först vill jag tacka kommunen för spången byggd vid Pottebo (Finnsjön). Det ligger ett tjockt istäcke över promenadstigen varje 
vinter. Väldigt bra.
Hela grejen med vägen/stigen runt sjön är att det skall vara en härlig vacker naturupplevelse. Det är helt otroligt många människor 
som tar det vackra varvet.
Nu även vintertid utan risk för benbrott.
Men, hur är det möjligt att göra den så våldsamt anskrämligt ful?
Den kan kläs in, och täckas med grus så metallspången försvinner. Något måste göras av respekt för mänskligheten.
Jag kunde tyvärr inte fotografera den, för kameran vägrade fota något så fult.
Ni i fullmäktige som gillar rundan runt sjön, ta en promenad om ni inte redan gjort det och beskåda den. Då förstår ni. Den kommer 
direkt från ett industrilager och hör inte hemma där. Lägg lite kärlek, för det behövs verkligen.
Ett tillägg till detta är den extremt branta backen 100m mot Finnsjögården. De gamla har svårt för den och sliter både upp och ner. 
En bänk halvvägs för dem att vila kan väl vara behövligt, dom har förtjänat den.
Tack för mig, och lycka till framöver, ni är grymma!
//Martin
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Inskickat av: Martin Bech (Signerad)Ärendenummer
#41961

Datum
2021-10-21 21:25

Ärendenummer: #41961 | Inskickat av: Martin Bech (signerad) | Datum: 2021-10-21 21:25

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Martin BechNamn: 
Person ID: 

2021-10-21 21:25Datum: 
DBAE65F63C590EF275E4E2B90D33F43017974AD0Signerad checksumma: 
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   Bild: Lena Johansson 
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