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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2015.322
Datum:2016-04-26
0Parkchef Anders Alfredsson
E-post: anders.alfredsson@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Ahlafors fria skola om planteringsdag i
Alebacken
En motion angående planteringsdag i Alebacken inkom 2015-11-17 från Ahlafors fria skola till
samhällsbyggnadsnämnden.
Motionens förslag är att det anordnas en allmän planteringsdag på hösten där alla som är
intresserade kan komma och plantera vårlökar som sedan kommer att blomma på våren.
En planteringsdag i Alebacken är mycket problematiskt på grund av backens lutning. Den är
mycket brant så en grävning inför en plantering eller tillförsel av jord för plantering är mycket svårt
att kunna genomföra. För att synliggöra en plantering i backen skulle planteringen behöva ske högt
upp i backen och stora mängder lökar skulle behöva sättas koncentrerat. I annat fall har det ingen
eller mycket ringa effekt. Därför är sektorns bedömning avslag på motionen då verksamhet teknik
inte ser att det går att genomföra.
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen från Ahlafors fria
skola angående planteringsdag i Alebacken.

Anders Alfredsson
Parkchef

Anders Kiani Janson
Verksamhetschef teknik
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Samråd/samverkan
Diskussioner om projektet är genomförbart har förts inom verksamhet Teknik.
Remissyttrande
Ej relevant.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnaden för denna typen av dag är ringa för material. Däremot behövs 3-5 personal kunna vara
på plats. Detta skulle också behöva genomföras på en helg, lördag eller söndag för att få så många
besökare som möjligt, vilket skulle innebära beordrad övertid för 3-5 personal att vara på plats.
Barnperspektivet
Ej relevant
Miljöperspektivet
Ej aktuell
Funktionshinderperspektivet
Ej aktuell
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
I verksamhetsplanen anges det att det offentliga rummet skall hållas vårdat och städat. Vid en
plantering av denna sorten krävs ingen eller ringa skötsel efter ett genomförande.
Ärendets kommunikationsbehov
Ej aktuell
Sektorns bedömning och motivering
Sektorns bedömning är avslag på motionen angående planteringsdag i Alebacken. Detta då det är
mycket svårt att genomföra denna typen av planering, bland annat beroende på backens lutning.
Det går inte att gräva eller tillföra jord för plantering just på grund av lutningen.
Alebacken används även under barmarksperioden för down hill cykling. Detta innefattar både
träning och tävling.
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