Motion till Jönköpings kommunfullmäktige

2018-04-24

Angående trygga och spännande gång- & cykelstråk i Huskvarna
Under 2017 påbörjade omvandlingen av det före detta galleriet i Smedbyn till ett allaktivitetshus ta fart. Ett antal
aktörer har börjat bedriva verksamhet i Smedbyn vilket på sikt kan få positiva effekter på hela detta
kulturhistoriskt fina område. Jönköpings kommun finns också med genom flytten av fritidsgården Ankaret från
gamla idrottshuset bredvid Alfred Dalinskolan till det nya allaktivitetshuset Smeden.
För att förbättra förutsättningarna för såväl unga som äldre att ta sig till området vid Smedbyn behöver vissa
åtgärder genomföras. Vi tror att gång- & cykelstråken är en viktig nyckel i sammanhanget. Det måste kännas
tryggt och säkert att gå mellan Huskvarna centrum för alla ålderskategorier om vi ska öka tillströmningen av
människor till området. Det handlar om belysning, skyltning, konst och välunderhållna gång- & cykelstråk såväl
sommar som vinter.
Vi tycker därför att Jönköpings kommun ska se över de gång- & cykelstråk som finns i området mellan
Huskvarna Centrum och Smedbyn och ta fram en åtgärdsplan för hur vi kan göra dem säkra, tydliga och trygga
året runt.
För ett par år sedan gjordes ett projekt under en kortare period med belysning vid Huskvarnaån mellan
Sotarevallen och Husqvarna museum, vilket är ett sätt att skapa spännande och trygga miljöer i området. Det
finns också exempel på att man har jobbat med konstnärlig utsmyckning utefter gång- & cykelstråk i ett led att
göra dem attraktiva och som ett sätt att minska det upplevda avståndet mellan två punkter
Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Att tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och kultur- & fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en

åtgärdsplan för att skapa trygga och säkra gång- & cykelstråk mellan Huskvarna Centrum och Smedbyn.

Att tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och kultur- & fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på hur vi kan göra gång- & cykelstråken mellan Huskvarna Centrum och Smedbyn mer spännande och
intressanta.
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