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§ 33 Dnr 2018/001092 269 

Medborgarförslag - Avbeställ kostsamma 
lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid 
Bredinge Strand 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att avbeställa kostsamma 

lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid Bredinge strand.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 juli 2018.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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Medborgarförslag 

Motivering 

MÖRBYLANGA KOMMUN 

Ink. 2Ci8 -07- O Z 

Onrl:0/g/QQ/.Q9.~.Jl.b.0. . 

Som boende i nere i Bredinge Strand har jag med stigande oro följt ärendet gällande 
cykelprojektet "fyr till fyr'', vägbommar, biltrafik osv. sedan våren 2015. Jag har förstått att 
det är ett fåtal personer som genom ett medborgarförslag driver frågan om att öppna upp 
för biltrafik till rastplatsen KlovenhalL Helt mot cykelledens och Trafikverkets vilja. 

Jag ställer mig mycket undrande till hur länge detta ska pågå och hur Mörbylånga kommun 
ens kan driva en sådan fråga? Otroligt med tid och energi har redan lagts ner av flera 
ledande tjänstemän inom kommunen. Ett gigantiskt slöseri med tid och kommunala resurser 
för att stödja några få personer men som knappast gagnar alla de övriga 15000 innevånarnas 
intresse. Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter. l begreppet god ekonomisk hushållning ingår också att verksamheten ska 
utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. 

Att ytterligheten i denna fråga nu blir en lantmäteriförrättning av Bredinge 36:5 på grund av 
påstådda ändrade förhållanden i områdets vägsituation är helt absurt? Det finns inga 
ändrade vägförhållanden här nere, de har varit desamma sedan vi flyttade hit 1988. Det var 
motorfordons trafik förbjudet redan då. Är ändrade förhållanden att man ska kunna köra 
med bil på en cykelbana och förbi förbudsskyltar fram till Klovenhall och legalisera det 
genom att bygga en väg ca 40Q-450 meter !å ng till en hög kostnad för skattebetalarna? 
Dessutom med en förrättning som bara den kommer att kosta flera 100-tusen kronor. 

Förslag: 

Jag tycker Mörbylånga kommun ska avbeställ kostsamma lantmäteriutredningar som inte 
gagnar kommunens invånare och verka för ett främjande av cykelleden vilken gagnar 
turistnäringen och få cykelleden "fyr till fyr'' klassad som nationell cykelled. Jag tycker inte 
att det behövs någon ny bilväg över den fina ängsmarken med dess vackra enbuskar nere i 
Bredinge Strand. Skapa en grusad parkeringsyta för 3--4 bilar precis norr om pumphuset 
vilket föreningen redan godkänt. Vad gäller möjligheter till att skapa en grusad parkering 
precis norr om pumphuset borde det inte vara omöjligt med tanke på allt det arbete som 

hittills lagts :jedy den. na fråga. 

~ .. .,~y /Je>J"!s - o?- ö J, 

Richard Lindqvist 

Bredinge Strand 207 
386 61 Mörbylånga 
Tel: 070-6922692 
E-post: lindQvistagneta@hotmail.com 

Jag accepterar att detta publiceras på kommunens hemsida. 
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