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Lundaförslaget - Mountainbikebana i Södra Sandby
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta:
att avslå Lundaförslaget eftersom det finns tillgång till mountainbikeanläggningar i kommunen och det inte bedöms möjligt att
anlägga en mountainbikebana i Södra Sandby, i enlighet med
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att en mountainbikebana av typen
”dirtjumpbana” byggs i Södra Sandby. Det finns ingen kommunägd
mark i området som lämpar sig för att bygga en mountainbikebana
(MTB). I dagsläget fokuserar tekniska förvaltningen insatserna kring
befintliga MTB-områden och har inte möjlighet att prioritera nya
projekt.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Förslagsställaren vill att en mountainbikebana av typen
”dirtjumpbana” byggs i Södra Sandby, och tar upp en befintlig bana i
Genarp som exempel. Förslagsställaren menar att insatsen vore ett
bra sätt för ungdomar att komma ut i naturen samt ett bra alternativ
till träning.

Föredragning
I den direkta närheten till Södra Sandby är tillgången till offentligt
ägd naturmark mycket begränsad. I dagsläget finns ingen
kommunägd mark i området som lämpar sig för att bygga en
mountainbikebana. Kommunen har under senare år gjort insatser för
MTB vid tre områden; markerna vid Genarp (Häckeberga/Risen),
Skrylle samt senast vid Klosterängshöjden i Lund. Dirtjumpbana
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finns även i Genarp, samt en pumptrack på kommunens mark i Torna
Hällestad. I dagsläget fokuserar tekniska förvaltningen insatser kring
MTB till dessa områden och kan inte prioritera ytterligare projekt.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
Anläggning av en mountainbikebana i Södra Sandby skulle vara till
gagn för barn, förvaltningen anser ändå att förslaget inte kan
prioriteras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
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