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§ 10 Dnr 2019/000022 312 

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby 
och Station Linné 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands 
folkhögskola till Station Linné.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018.  

Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att vägen 
folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Teknisk affärsverksamhet 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-15 

Dnr 

2018/001290-312  

  

 

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby 
och Station Linné 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands 
folkhögskola till Station Linné. Förslagsställaren ser att denna del gör en 

fortsättning på cykelleden och att denna kommer användas av gemene man 
såsom skolbarn, elever på folkhögskolan och turister. Vidare motiveras 

förslaget med att samarbetsmöjligheterna mellan forskningsstationen och 
skolelever skulle kunna öka, dessutom föreslår man att cykelvägen borde 
döpas efter Anne Wilkes som brinner för Station Linné och som flitigt 

använt sin cykel för transporter.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018. 
Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.    

Överväganden 

Väg 136 genom Skogsby ägs av Trafikverket. 

Trafikverket och kommunen samarbetar aktivt för att öka trafiksäkerheten 
och tillgången på gång- och cykelbanor utefter statliga vägar med 
gemensamt intresse. Kommunen anser inte att denna del mellan 

folkhögskolan och Station Linné är en högprioriterad del när det gäller 
anläggandet av gång- och cykelvägar. På ovannämnda sträcka har dock 

kommunen stärkt trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom ny 
belysning (medborgarförslag 2016).  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte perspektivet i kommunstyrelsens 
reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att vägen 
folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.     

Daniel Jonsson 
Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 
Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Lisa Tengö 
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§ 151 Dnr 2018/001290 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en cykelväg 
mellan Skogsby och Station Linné 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en cykelväg byggs mellan 
Skogsby och Station Linné, Porten till alvaret, som en fortsättning på 
cykelleden mellan Färjestaden, Skogsby och alvaret.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 44/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisa Tengö, Maskrosvägen 7, 386 31 Färjestaden 
Kommunstyrelsen 
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f?7l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag Ink. 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rä att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas in.te av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: Telefon: 

Lisa Tengö 
Gatuadress: Mobil: 
Maskrosvägen 7 076-1147630 
Postnummer och ort: E-postadress: 

386 31 Färjestaden lisa.tengo@folkbildning.net 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Mitt förslag är att kommunen bygger en cykelväg mellan Skogsby och station Linne, 
Porten till alvaret. En cykelväg som på ett säkert sätt utgör en fortsättningen på 
cykelleden mellan Färjestaden, Skogsby och alvaret. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag . Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 
Under slutet av 1990-talet, början av 2000-talet fanns ett projekt "Campus Öland" 
Projektets deltagare var Uppsala universitet (Station Linne) Lantbruksuniversitetet (Torslunda försöksstation), Landstinget i Kalmar 
län (Ölands Folkhögskola), Kalmar högskola, Mörbylånga kommun, LRF och regionförbundet Målet var att få igång ett samarbete 
och Mörbylånga kommun lovade då (nästan) att göra en cykelväg från Ölands Folkhögskola till station Linne. Tyvärr blev det ingen 
väg men det är dags att damma av förslaget nu. 
Alvaret är en unik naturtyp som alla elever på Södra Öland borde lära sig mer om och vara stolta över. 
Cykelvägen skulle göra det möjligt för skolbarn från Färjastaden och Torslunda skolor att ta sig till alvaret. Deltagare på Ölands 
Folkhögskola på såväl sommar- som vinterkurser skulle slippa gå/cykla längs väg 136 liksom turister som åker med cykelfä~an till 
Färjestaden. Från Färjastaden till Skogsby finns redan cykelväg så listan kan göras hur lång som helst över personer som kan ha 
glädje över denna cykelförbindelse. Cykelleden leder inte enbart till alvaret utan också, via station Linnes led till kulturmål som Gamla 
Skogsby, Rune Johns äng och inte minst lunden med alla blåsippor. 
Cykelvägen kan också som i ursprungsförslaget användas av forskare på station Linne som vill ta sig till Ölands Folkhögskola eller 
Färjestaden. Samarbetsmöjligheter mellan skolelever och forskningsstationen skulle också öka. 

PS Cykelvägen borde döpas efter Anne Wilks som brinner för station Linne och som i många år använt cykeln som miljövänligt 
fortskaffningsmedel 

[Z] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: Namnteckning: 

Färjestaden 20180820 )v,~ (J .._ 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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