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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Nytt elljusspår Abborravik 2,4 km, endast 450 m ny belysning krävs.
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Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

BAKGRUND:

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och campingen/skidstugan. 
Brännemon är beläget i stadens norra del och campingen/skidstugan i stadens östra del. Idag är 
det långt till elljusspår för boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett 
strategiskt geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår, se bilaga 1 översiktskarta.

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1950 m, mestadels i form av gång- och cykelvägar. 
Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en sträcka på 450 m. Inga nya vägar 
behöver anläggas. Se bilaga 2.

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 km nytt 
elljusspår.

Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1760 m grus och 640 m asfalt, se bilaga 3.

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra Brudbadet. Även 
idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det endast är 1,1 km belyst väg till 
elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana.

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i Bilaga 4. Fördelen med dessa 
sträckningar är att elljusspåret då ej behöver korsa Kråkebergsvägen samt att elljusspårets 
sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en något större insats i 
anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna blir elljusspåret ca 2,1 km.

Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och knyts med hjälp av 
Höglandsleden ihop med övriga motionsspår Persöspåret och Skedhultsspåret. Se bilaga 5.

FÖRSLAG:

Skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår.

Steg 1:

1, installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö.

2, sätt upp motionsspårsmarkeringar.

Ev steg 2:

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
tomas@reibring.se

 För- och efternamn
Tomas Reibring

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (1,65 MB)Bilagor elljusspår Abborravik.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida
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Bilaga 1, översiktskarta  


 


  







Bilaga 2, karta över förslag på nytt elljusspår 


 


  







Bilaga 3, karta över underlag 


 


  







Bilaga 4, karta med alternativa sträckningar förbi Abborravik 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







Bilaga 5, karta över elljusspårets placering i Skedhults friluftsområde 


 


 







