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Dnr KS 2017/16 

§ 99 Svar på Medborgarförslag angående motionsspår 
på Mana/Värmullsåsen  
  

Hej Rikard! 

 

2017-09-13 inkom du i egenskap av föreningsaktiv med ett medborgarförslag där 
du föreslår att Hagfors Kommun tillsammans med ett antal föreningar borde 
markera upp löpslingor inom området Mana/Värmullsåsen. 

Vi vill börja med att tacka för ditt trevliga initiativ! 

Vi håller med om att vi har ett fantastiskt naturområde och att vi tillsammans 
självklart ska verka för att det både uppmärksammas och används av såväl stora 
som små för olika aktiviteter.  

Hagfors Kommun ställer sig därför positiv till vi tillsammans hjälps åt att markera 
upp önskade slingor inom området. Hagfors Kommun föreslår att förslagsställaren 
tillsammans med aktiva föreningar ombesörjer uppmärkning/snitsling av 
slingorna enligt det förslag på slingor som lämnats in, samt ser till att markeringar 
längst med slingorna hålls i gott skick.  

Så snart slingorna är uppmärkta kommer Hagfors Kommun ombesörja 
informationsskyltar för montering enligt ert önskemål i samband med våra 
tidigare diskussioner, vid Asplundshallen samt Stadshuset samt se till att turister 
och besökare får information om att slingorna finns.  

Manaområdet omfattas i egenskap av naturreservat av föreskrifter som innebär att 
markering måste väljas med omsorg så att det inte upplevs störande eller tar 
onödig uppmärksamhet från övrig information inom reservatet. Utpekad slinga 
inom reservatet bedöms dock inte störa annan markering i någon större 
omfattning. Vi rekommenderar dock att ni samråder med vår 
naturvårdshandläggare, Linnea Skarped, inför arbetet med att snitsla ut slingorna. 

Handlingar i ärendet 
Rikard Nilssons medborgarförslag 2017-09-13. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09. 

Förslag till beslut 
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Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
  
Rikard.nilsson@styrkan.se 
Naturvårds- och miljöhandläggare Linnea Skarped 
Planarkitekt Annika Ekblom 
GVA-chef Pär Berglund 
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