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Kommunfullmäktige	  
Båstads	  kommun	  

	  
Anläggning	  av	  gång-‐	  och	  cykelväg	  längs	  Glimmingevägen,	  Västra	  Karup.	  

Med	  anledning	  av	  det	  svar	  som	  Västra	  Karups	  byaråd	  erhöll	  på	  sitt	  medborgarförslag	  
om	  cykelväg	  längs	  Glimmuningevägen	  i	  Västra	  Karup	  inkommer	  vi	  härmed	  med	  
konkreta	  förslag	  på	  åtgärder	  för	  att	  åstadkomma	  ett	  förverkligande	  av	  det	  föreslagna	  
projektet.	  

Bakgrund	  
Båstads	  kommun	  har	  en	  politiskt	  beslutad	  prioriteringsordning	  för	  utbyggnad	  av	  gång-‐	  
och	  cykelvägar	  (reviderad	  av	  Kommunfullmäktige	  den	  23	  januari	  2013,	  §	  11	  Dnr:	  KS	  
977/04	  -‐351).	  En	  gång-‐	  och	  cykelväg	  längs	  Glimmingevägen	  i	  Västra	  Karup	  är	  enligt	  
denna	  prioriteringsordning	  angelägen	  (näst	  högst	  prioriterad).	  	  

Västra	  Karups	  byaråd	  framförde	  i	  ett	  medborgarförslag	  (27	  maj	  2014)	  förslag	  om	  
åtgärder	  som	  skulle	  sänka	  kostnaderna	  för	  att	  anlägga	  en	  gång-‐	  och	  cykelväg	  längs	  
Glimmingevägen	  avsevärt.	  Förslaget	  gick	  ut	  på	  att	  anlägga	  gång-‐	  och	  cykelvägen	  längs	  
med	  befintlig	  väg	  istället	  för	  separat	  vid	  sidan	  om	  Glimmingevägen.	  Medborgarförslaget	  
behandlades	  av	  kommunfullmäktige	  (6	  mars	  2015)	  som	  konstaterade	  att	  förslaget	  är	  i	  
linje	  med	  kommunens	  cykelstrategi	  men	  utan	  att	  föreslå	  konkreta	  åtgärder	  som	  
bidrar	  till	  att	  förverkliga	  denna	  av	  kommunen	  så	  högt	  prioriterade	  del	  av	  cykelstrategin.	  	  

När	  vi	  studerar	  kommunens	  nyligen	  antagna	  budget	  ser	  vi	  inga	  anslagna	  medel	  för	  att	  
inleda	  arbetet	  med	  detta	  projekt	  (eller	  något	  av	  de	  andra	  fyra	  högst	  prioriterade	  
projekten	  i	  kommunens	  cykelstrategi).	  Däremot	  har	  andra	  projekt	  lyfts	  fram	  som	  
angelägna.	  Vi	  bestrider	  inte	  betydelsen	  av	  dessa	  projekt,	  i	  Hemmeslöv	  och	  kring	  Förslöv,	  
eller	  det	  helt	  nya	  projektet	  med	  cykelväg	  på	  gamla	  banvallen	  mellan	  Båstad	  och	  Grevie,	  
men	  vi	  noterar	  med	  besvikelse	  en	  trend	  där	  projekt	  som	  åtgärdar	  ett	  starkt	  
nyttjandebehov	  och	  som	  bidrar	  till	  ökad	  trafiksäkerhet	  och	  tillgänglighet	  i	  Västra	  
Karup	  väljs	  bort	  till	  förmån	  för	  andra	  projekt	  på	  andra	  orter	  som	  tidigare	  av	  
kommunen	  konstaterats	  ha	  en	  lägre	  prioriteringsordning.	  	  

Denna	  observation	  gör	  vi	  samtidigt	  som	  kommunen,	  utifrån	  ett	  barnperspektiv,	  
genomfört	  en	  kraftig	  försämring	  av	  skolskjutsutbudet	  vilket	  ökar	  behovet	  än	  mer	  av	  
gång-‐	  och	  cykelvägar	  för	  att	  barnen	  i	  Västra	  Karup	  med	  omnejd	  ska	  kunna	  ta	  sig	  till	  och	  
från	  skolan	  och	  för	  att	  träffa	  kompisar	  efter	  skolan.	  

	  

	  



Förslag	  till	  beslut	  	  
Vi	  föreslår	  att	  kommunfullmäktige	  beslutar	  att:	  

1. Ge	  trafikingenjören	  i	  uppdrag	  att	  beräkna	  kostnad	  för	  det	  alternativa	  förslag	  på	  
gång-‐	  och	  cykelväg	  som	  Västra	  Karups	  byaråd	  framförde	  i	  sitt	  medborgarförslag.	  
	  

2. Ge	  trafikingenjören	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  en	  tidsplan	  i	  samråd	  med	  Trafikverket	  
för	  att	  anlägga	  en	  gång-‐	  och	  cykelväg	  längs	  Glimmingevägen,	  med	  eller	  utan	  
samfinansiering	  från	  Trafikverket.	  	  

	  

	  

Jens	  Nygren	  
Birgit	  Nilssons	  väg	  189	  
26994	  Båstad	  

	  

På	  uppdrag	  av	  	  

Josefine	  Nygren,	  ordf.	  Västra	  Karups	  byaråd	  

Karin	  Throné,	  ordf.	  Föräldraföreningen	  Västra	  Karups	  skola	  

Mattias	  Eveson,	  ordf.	  Västra	  Karups	  IF	  

Alexander	  Palmgren,	  ordf.	  Västra	  Karups	  bygdegård	  

Fredrik	  Westerlund,	  kyrkoherde,	  Västra	  Bjäre	  Pastorat	  	  


