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Medborgarfdrslag om att anlagga en sammanhdngande
promenadvdg ldngs Tidan
Kommunstyrelsens f6rslag till beslut i kommunfullmdktige

I(ommunfullmiktige beslutar att tillstyrka delar av medborgarforslaget.
Mariestads kommun har nyligen inlett ett projektedngs- och genomforandeatbete for att
anlagga en gingvig lings vissa delar av in Tidan. Gingstrik langs med Tidan finns utpekat

i

fordjupad oversiktsplan (FOP) for Mariest ad 2013 -2030. Genomforande fdr resterande
gingstrik lings Tidan, enligt FOP Mariestad, prcivas i irligen i budgetarbetet.
Bakgrund
Stellan Sundler, StenildersvagenT i Mariestad,har i ett medborgarfotslag foreslagit att det
ska anliggas en 3,5 km ling sammanhingande promenadvig llngs in Tidan, ftin Ekuddens
camping till Stadskvarnen och hter ph ostra sidan hamnen.
Mariestads kommun hat nyiigen inlett ett planerings- och projekteringsarbete for att anlagga
en gingvig mellan Tridgirdens skola och Madeholmsbron. Detta som en fodingning av
den ging- och cykelbto som planeras civet Tidan i hoid med Tridgitdens skola och Universitetsparken. Fdrdigstillande av denna del av gingvigen lings vattnet berlknas till oktober it
2015. Ghng- och cykelbron x under projektering och genomforande planeras under hr 2016.

I den fotdjupade oversrktsplanen, FOP Mariestad2013-2030, sid. 20, fuamghr att: Strandpromenaden lings Tidan och Vinern behover forbitttas for att oka tillgdngligheten for fler.
Pi sid. 75 nimns att Lings med Vdnetn och Tidan kopplas befintJrga ghngvagar samman till
en sammanhingande strandpromenad. Ett genomforande av dessa intentioner ffu provas i
idigen i budgetarbetet.
Arbetsutskottets fdrslag
Forslaget cjvetensstimmer med kommunstytelsens beslut.

Behandling pa sammantrddet
Ordforande Johan Abtahamsson (N{) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget.
Underlag f6r beslut
Medborgatforslag frin Stellan Sundlet i vilket han foreslir att det ska anliggas en 3,5 km
ling sammanhingande promenadvig ldngs in Tidan, frin Ekuddens camping till Stadskvarnen och hter ph. ostra sidan hamnen.

SammantridesProtokoll

MARI ESTAD

Sammantrddesdatum
201 5-09-14

Sida 6

Kommunstyrelsen
Ks S 202 (forts).

Skrivelse upprattad av chefen for sektor samhdllsbyggnad l(ristofer Svensson samt stadsplanechef iina IQrling Hellsvik 2015-08-10, Medbotgarforslag om att ailagga en sanrman-

hingande promenadvig ldngs Tidan.
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Medborgarf6rslag om att anldgga en
sammanhdngande promenadvdg ldngs Tidan
F6rslag till beslut

1.. Medborgarforslaget tillstytks med hinvisoi.g till att kommunen nyligen

inlett etiproiekterings- och genomfotandeatbete med att anl;agga en
finns
gingvdg iAng, ,'irsa Iehr u'\' in Tidan, di gingsttik ldngs med Tidan
i.p.f.u, i fordiupad oversiktsplan fOf) for Madestad2013-2030'

2,GenomfotandeforresterandegingstriklingsTidan'enlrgtFOP
Mariestad, provas i irligt budgetarbete'
Bakgrund
foreslagit
Stellan Sundler, Steni,ldetsv agenT i Madestad hat i ett medborgarfotslag
ldngs in
att det ska anliggas en 3,5 km ling sammanhdngande ptomenadvlg
hamnen'
sidan
ostra
Tidan, fran Ekuddens camping till Stadskvafnen och iter pi
med
Madestads kommun har nyligen rnlett ett planerings- och proiekteringsarbete
som
Detta
att anlaggzen gi,ngvig mellan Tridgirdens skola och Madeholmsbton.
Tidan i hojd med
en farhl"gning r" a.rigang- och cylelbro som planetas civer
del av
Tradgntdln, ,*kolu o.h-Urrirr"tsitetspatken. Firdigstillande av denna
och cykelbron ar under
garrgiag"r, Iings vattnet beriknas till oktober 2075. Ghngoch genomfdrande planeras undet 2016'

ft"1"t,.tl"g

I FOp Mariestad 201.3-2)3),sid. 20, stir att lasa att"sttandptomenaden ldngs
fot fler'" och pi
Tidan och Vinern behover fotbittras for att6ka tillgangLgheten

kopplas befintliga
sid. 75 nlmns under att "Lings med vdnern och Tidan
Ett genomforande
gingvagar samman till en sammanhingande strandpromenad"'
av desru intentioner fir provas i irligt budgetar
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Medborga rforslag

Gingvdg ldngst 6n Tidan

Milet dr att f6 en c:a 3,5 km

lSng sammanhdngande promenadviig ldngst 6n Tidan.

att Mariestads kommun tar till vara p6 den unika mojligheten till att promenera pA vdstra
sidan ldngst 6n Tidan frdn Ekuddens camping till Stadskvarnen och 6ter p5 ostra sidan till hamnen
genom att upprusta 96ngstigen genom gamla Ekudden, anordna en under/dverging av jdrnvdgen vid
Electroluxfabriken, upprusta den befintliga gAngvdgen frin jiirnvdgen till Metsd-Serla liingst
Electrolux, anldgga en gingbro 6ver 5n Tidan till on med den befintliga gingbron soder om kvarnen

Jag f6reslSr

och anliigga en promenadbrygga over 6n Tidan utanf6r tomterna mellan Magasinsgatan och
Kungsgatan.
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