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Svar på Medborgarförslag om cykelpark 
Hej Mari! 
Tack för ditt medborgarförslag om cykelpark. Vad roligt att du vill vara med och 
forma vår kommun!  
Att anlägga en cykelpark kan tyckas vara enkelt men för att kunna anlägga en 
trygg och bra aktivitetsmiljö behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det 
skall vara en central plats på ett tillräckligt avstånd från trafik men med kringytor 
för att möjliggöra någon parkering samt att området enkelt måste kunna nås med 
arbetsfordon och räddningsfordon. Allmänna inrättningar bör också helt eller 
delvis vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsvariationer. För att 
kunna tillgodose en trygg miljö behövs för alla allmänna anläggningar ett 
egenkontrollprogram och resurser som kan kontrollera och följa upp området 
regelbundet, vilket är särskilt viktigt inom områden som riktar sig till barn och 
unga. 
Då det inom organisationen idag inte finns de resurser som krävs för att anlägga 
eller förvalta en cykelpark i likhet med den du besökt i Kristinehamn kan vi tyvärr 
inte tillgodose ditt önskemål. Vi ställer oss dock positiva till om det finns eller 
bildas en förening som kan anlägga, förvalta och ansvarar för en anläggning. Vi 
kommer också att ta med oss din idé och pröva möjligheten till en allmän 
cykelpark på nytt i det fall vi ser att ett lämpligt markområde kan pekas ut och 
förutsättningarna för att förvalta en allmän cykelpark förändras.  
 
Vi vill också passa på att tipsa om att det finns tre uppmärkta leder för 
cykling idag, Klarälvsbanan, Klarälvsleden samt skogsleden i Staffaskogen. Med 
anledning av det växande intresset för cykling så har Hagfors Kommun beslutat 
att gå med i ett projekt som heter Biking Värmland där vi ska märka upp och 
restaurera befintliga leder för mtb. Målsättningen är att både skogsleder och 
downhill leder ska iordningställas med start i maj 2018 och två år framåt.  Håll 
gärna utkik på vår hemsida eller vår facebook för uppdateringar!  
 

Handlingar i ärendet 
Mari Carlssons medborgarförslag 2017-10-09. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-04-16. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

 
 
 
Tomas Pettersson 
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Beslutet skickas till: 
Mari_carlsson@hotmail.com  
GVA-chef Rickard Casselbrant 
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