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Remissyttrande gällande medborgarförslag om
upprustning av och området runt vattentornet i
Fellingsbro, Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta föreslag till yttrande som svar på medborgarförslag
till Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har till Lindesbergs kommun (KS 2020/293) inkommit med
förslag på upprustning av Fellingsbro vattentorn samt närliggande område för att
öka attraktiviteten som bostads- och besöksort. Medborgarförslaget framhåller att
vattentornet bör målas om som exempelvis någon typ av karta eller ansikte och
belysas, närliggande område städas och saneras från klotter. Dessutom ges förslag
på att närområdet runt vattentornet uppdateras med stigar, belysning och bänkar.
Yttrande önskas senast 20210516.
Yttrande från VA och Park
Vattentornet i Fellingsbro är beläget på fastighet Kvasta 1:46. Området är
detaljplanerat. Dagens ”parkmark” har varit en skogsdunge redan i
Häradsekonomiska kartan. I skogsbruksplanen ligger ytan med åtgärd
”naturvårdshuggning” eller ”ingen åtgärd”. Detaljplan i södra delen ändrades 1967
för att bättre kunna anlägga en gångstig från Hemvägen. Detta blev dock inte gjort.
Att anlägga gångvägar, möblera med parksoffor och förser området med belysning
behöver tas upp i kommunens budgetplan om så önskas. En asfalterad gångväg
(2,2 m bred) med belysning kostar för 250 m genom området ca 650 tkr. Enklare
varianter utan belysning och utan vinterväghållning är billigare.
Gestaltning av ”klotet” är mer en fråga för stadsarkitekten. Innan någon process
dras igång bör dock budgetmedel avsättas för en konstnärlig gestaltning.
Fastigheten Kvasta 6:6 har överförts från kommunala bolag till kommunen. Det är
oklart hur driftuppdraget på kvartersmark ser ut.
Det rekommenderas att ta med medborgarförslaget till ett framtida arbete för en
grön sektors planering/grönplan och till den fördjupade översiktsplanen för
Fellingsbro.
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Vattentornet i Fellingsbro är i behov av utvändigt underhåll, vilket VA-avdelningen
bedömer troligen kan ske om ca 5 år. Huruvida det räcker med tvätt av tornet, eller
om även blästring och målning behövs, måste utredas tillsammans med vilka
kostnader detta medför. Åtgärden fördyras av tornets utformning. VA-kollektivet
får inte belastas av kostnader för andra åtgärder i området, åtgärderna får inte
heller riskera att påverka vattentornets status, åtkomst eller skalskydd negativt.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag (KS 2020/293)
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