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Bidrag till projektering av gångbro över Ullersundet (KS 2016/406)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ett bidrag på 100 000 kr till Kållandsöföreningen för att projektera
för en gångbro över Ullersundet.
Medel tas från budget för Landsbygdsutveckling 2016.

Sammanfattning
Att stötta Kållandsöföreningens engagemang för områdets utveckling ligger väl i linje med
Handlingsplan för landsbygdsutveckling prioriterat område 34: Stötta infrastruktursatsningar på
landsbygden samt 49: Gör landskapet mer tillgängligt.
Stöd ges genom ett bidrag på 100 000 kr till Kållandsöföreningen för att projektera för en gångbro och
ta fram nödvändiga beslutsunderlag.
Bron vid Ullersundet är den enda fasta förbindelsen mellan Kålland och Kållandsö. Allteftersom
besöksnäringen på Kållandsö har utvecklats så har biltrafiken över bron ökat.
Vi ena brofästet finns Brostugans kafé och på andra sidan naturreservatet Läcköskans med
parkeringsplats och besökstoalett. Över bron passerar många fotgängare. Pilgrimsleden/Biosfärleden
passerar också över bron. Nu när cykelleden från Lidköping till Tolsjö är klar och en möjlig
fortsättning finns längs småvägar fram till Ullersundet kommer troligen även antalet cyklister som ska
passerar bron att öka. Bron är smal, hårt trafikerad sommartid och trafiksäkerheten är ett stort problem
för de oskyddade trafikanterna.
En avstämning är gjord med Plan och trafik på samhällsbyggnad. Kållandsöföreningens planer på en
ny gångbro och placeringen väster om vägbron ligger i linje med det som finns i planen för en
fortsättning av cykelvägen till Läckö.
En gångbro över Ullersundet väster om nuvarande vägbro skulle binda ihop naturreservatet med
Brostugans café, bidra till områdets attraktivitet och framför allt öka säkerheten.
Yrkande
Claes-Göran Borg (V), Anna Kelemen (MP), Bertil Jonsson (M), Kent Folkersson (C) och Kerstin
Bengtsson (SD) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen.
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Expedieras till
Petter Nordgren ordförande i Kållandsöföreningen
Greger Ulleryd, Kållandsöföreningen
Kenneth Holgersson, Kållandsöföreningen
Plan- och trafikchef Tora Gustafsson
Hållbarhetsstrateg Monika Andersson

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Bidrag till projektering av gångbro vid Ullersundet
Ansökan om ekonomiskt bidrag gång/cykelbro vid Ullersund
Preliminär kostnadskalkyl GC-bro över Ullersundet
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