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Kommunstyrelsen
Handläggare: Monika Andersson

Ansökan om ekonomiskt bidrag till gång/cykelbro över
Ullersundet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett bidrag på 600 000 till Kållandsöföreningen för
uppförande av en gång/cykelbro över Ullersundet. Medel tas från kommunstyrelsens budget
för oförutsett.
Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden lämnas ett bidrag till underhåll av bron på 15 000
kr per år. Huvudmannaskapet för bron kvarstår hos Kållandsöföreningen.

Sammanfattning
En gångbro över Ullersundet väster om nuvarande vägbro skulle binda ihop naturreservatet
Läckö skans med Brostugans café, bidra till områdets attraktivitet och framför allt öka
säkerheten. I ett tidigt skede av projektet presenterades idén om den nya bron för
Sparbanksstiftelsen i Lidköping och man har fått besked om att man avsatt 1,2 miljoner
kronor till projektet. Eftersom Kållandsöföreningen redan fått 100 000 kronor från
kommunens budget för landsbygdsutveckling till projektering m m återstår nu 600 000
kronor att finansiera.
Kållandsöföreningen har ansökt hos Lidköpings kommun om ett bidrag på 600 000 kronor
för byggande av en ny gång/cykelbro vid Ullersundet.
Kållandsöförening föreslår även att ett avtal upprättas mellan föreningen och Lidköpings
kommun där ansvar för underhåll och framtida huvudmannaskap regleras. Denna fråga har
sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden som ställt sig positiva till ett årligt bidrag på
15 000 kr till underhåll bron men inte att ta över huvudmannaskapet.

Ärendebeskrivning
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.
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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 gångbro över Ullersundet väster om nuvarande vägbro skulle binda ihop naturreservatet
med Brostugans café, bidra till områdets attraktivitet och framför allt öka säkerheten.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kållandsöföreningen, ordf. Petter Nordgren, Spiken Sjöholm 1, 531 99 LIDKÖPING
Monika Andersson, hållbarhetsstrateg, kommunstyrelsens verksamheter

