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september 2017

Motion angående inrättande av projektgrupp med uppdrag
att arbeta för Alnöbrons framtid

Förslag till be ...ilut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en projektgrupp som skall
arbeta for Alnöbrons framtid.

Bakgrund

Befolkningen i Sundsvall växer och behovet av bostäder är stort.
Kommunen har de senaste åren byggt ut tillgången till vatten och avlopp
vid Alnökusten tor att möjliggöra en ökning av bostäder i denna attraktiva
miljö. Detta genom att både nya byggrätter planläggs och att det finns
möjlighet att göra om fritidshus till åretruntboende. Arbetspendling får de
boende påverkas redan idag negativt av Alnöbrons begränsade kapacitet,
samtidigt som det firms stora brister i säkerheten får oskyddade trafikanter.
För att kunna möjliggöra tor ett ökat antal boende på Alnö måste en
långsiktig plan får trafiksituationen finnas på plats. Vi Kristdemokrater
anser att det är beklagligt att situationen runt bron sätter begränsningar för
byggandet av nya bostäder.

Alnöbron anses ha en livslängd på minst 30 år till, men vi vet att
Trafikverkets planperioder sträcker sig över lång tid och föregås av lång
planering. Konkurrensen om medel tor infrastruktur är hård, kommunen
bör därför se långsiktigt och vara ute i god tid för att kunna bygga om eller
ersätta bron i tid.

Kristdemokratema vill därfår att kommunstyrelsen skall initiera en process
i fonn aven projektgrupp i syfte att utreda Alnöbrons framtida ombyggnad
altemativt renovering. Gruppen bör arbeta mot trafikverket och riksdagen
for att generera en delad finansiering till kommunens fårdel och säkra en
plats i den statliga nationella investeringsplanen får infrastruktur. Syftet
med gruppen är att säkra att frågan om Alnöbron, det vill säga resor till och
från ön, med bil, cykel, gång och kollektivtrafik ständigt hålls aktuell.
Kommunen ska ha initiativet till hur vi vill att infrastrukturen i området ska
utvecklas på kort och lång sikt.

Underskrift

Liza-Maria Norlin, gruppledare (KO)
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