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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på Karlskogaförslag 5327 Broarna i 
Björkborn  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett 
Karlskogaförslag rörande Broarna i Björkborn. Förslagsställaren vill att 
broarna i Björkborn färdigställs och att det skulle gynna turismen och alla 
som cyklar till jobbet. Vidare skriver förslagsställaren ”Varför prioriteras 
inte Björkorns broarna? Ett löfte som inte hållits men skulle betyda så 
mycket för turistnäringen i Karlskoga och framförallt miljön. Jag hoppas 
o tror att er skulle cykla till jobbet om broarna öppnades igen.” 
 
Den bro som kommunen äger kommer att färdigställas under våren 2022 
och ha invigning vid valborg samma år.  
Tillsammans med att bron färdigställs utförs även åtgärder på Sågholmen 
för att förenkla GC-trafik från GC-vägen längs Norrleden till Björkborns 
herrgård och industriområde. 
 
Förslagsställaren bjöds in till samhällsbyggnadsnämndens beredning den 
6 oktober men responderade ej på detta i tid.  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag är att 
samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att 
Karlskogaförslaget mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2021 
Karlskogaförslag 5327 Broarna i Björkborn  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Karlskogaförslaget mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd  
 
 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
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Ärende-ID

Registrerat av

Registrerades

Senast ändrat

Avslutat

Förslaget gäller

Rubrik

Slutdatum

Status

Ärendeutskrift

Ärende 5327

Egenskaper
5327

 2021-01-10 10:11:17

2021-01-13 14:08:51

Nej

Innehåll
Bygga, bo och miljö

Färdigställ broarna till Björkborn

Sammanfattning

Färdigställ broarna till Björkborn. Gynnar turismen samt alla som cyklar till jobbet.

Hela förslaget

Varför prioriteras inte Björkorns broarna? Ett löfte som inte hållits men skulle betyda så mycket för
turistnäringen i Karlskoga och framförallt miljön. Jag hoppas o tror att �er skulle cykla till jobbet om broarna
öppnades igen.

2021-04-10

Samlar underskrifter

Utskrift till nämnd

Röstning

Identifieringstyp För Emot

Anonymt 0 0

Personlig Info 85 0

Inloggad 0 0

Totalt 85 0




