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Samhällsnämnden i korthet, 23 november
2017
Tyréns får göra förstudie för Nybrogatan
Det blir Tyréns som får göra en förstudie för framtidens Nybrogatan. Det
beslutade samhällsnämnden vid sammanträdet den 23 november. Tyréns ska
nu arbeta vidare i en process för att komma fram till ett mer detaljerat förslag
som ska presenteras under 2018.
Ytterligare två konsulter hade lämnat in förslag och de tre förslagen har
analyserats av en projektgrupp bestående av medarbetare på
samfällsförvaltningen och tillväxtavdelningen. Gruppen uppskattar att
Tyréns föreslår enkla, strama och klassiska trafiklösningar. Bland annat
föreslås en sammanhängande lösning för cykeltrafiken och att de olika
trafikslagen skiljs åt utifrån sina olika behov. Projektgruppen framhåller
också Tyréns gestaltning som tydliggör siktlinjer och fasadlinjer.
– Det ska bli intressant att se hur Tyréns kan leda processen vidare i en
förstudie. Det är också viktigt att vi i den processen har en dialog med
Härnösandsborna. Nybrogatan är vår paradgata och utvecklingen där både
berör och intresserar många, säger samhällsnämndens ordförande Sara
Nylund.
Samhällsnämndens beslut var inte enigt. Oppositionen yrkade på att inte gå
vidare med förstudien och därmed inte heller utse någon vinnare.
– Vi grundar det på flera saker. Dels har vi mer angelägna saker att lägga
pengarna på, framför allt underhåll av våra kajer och det övriga gatunätet.
Sedan tror vi även att de förslag som visats kan komma att skapa ännu större
trafikproblem i centrum och på Härnön, säger nämndens andre vice
ordförande Christian Wasell.
Ny isbana på Mellanholmen
I vinter blir det en isbana för allmänheten på Mellanholmen.
Kommunfullmäktige beslutade i maj om att en centralt belägen isbana ska
anläggas och samhällsnämnden har nu beslutat att den ska placeras på
Mellanholmen.
Det är en gräsyta intill lekplatsen som ska spolas upp och få tillfällig
belysning. Om idén slår väl ut kommer både bana och belysning att
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permanentas och ytan planeras även få konstgräs så att den kan användas
året runt för olika aktiviteter.
Simhallens ekonomi särredovisas
På uppdrag av samhällsnämnden har samhällsförvaltningen gjort en mer
detaljerad ekonomisk uppföljning av Simhallens ekonomi. I Simhallens
ekonomi ingår även till exempel kommunala badplatser, men från och med
nu finns alltså siffror på mer detaljerad nivå.
– Det är inget vi måste göra, men eftersom allmänintresset är stort just nu så
tycker vi att det är rimligt, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund.
Första halvåret 2017 är utfallet för Simhallen ett överskott på 200 000 kronor
jämfört med budget.
Centrala promenadstråk skyltas
Samhällsnämnden ger samhällsförvaltningen i uppdrag att skylta upp
centrala och natursköna promenadstråk. Det kan ske inom ramen för det
skyltningsprogram som pågår.
Bakgrunden är ett medborgarförslag om att skapa en så kallad Hälsans stig,
ett koncept som Hjärt- och lungsjukas riksförbund står bakom.
Medborgarförslagets specifika koncept avslås, men intentionerna att få
människor att komma ut och röra sig uppmuntras.
– Vi har flera fina och centrala promenadstråk, till exempel runt Nattviken
och längs Södra sundet, som kan göras mer tillgängliga med bra skyltning,
säger samhällsnämndens förste vice ordförande Knapp Britta Thyr.
Brännans förskola och dagbarnvårdarna får
miljöstipendier
Varje år delar samhällsnämnden ut miljöstipendier till förskolor och skolor. I
år går pengarna till Brännans förskola och Pedagogisk omsorg i Härnösand,
det vill säga kommunens dagbarnvårdare.
Brännans förskola vill utveckla sin utemiljö ”Det gröna rummet” med fler
växter, smak- och doftupplevelser och de vill även undersöka maskarnas
funktion i nedbrytningsprocessen. För det får de 8 400 kronor till växter, jord
med mera.
Dagbarnvårdarna får 1 600 kronor till pallkragar, jord och frön. Målet är att
barnen ska få plantera, skörda och äta det de själva har odlat. Ytterligare tre
ansökningar hade kommit in.
– Det är roligt att så många har idéer och vill göra spännande och
pedagogiska saker med barnen. De som inte fick något i år är välkomna att
söka igen nästa år, säger samhällsnämndens förste vice ordförande Knapp
Britta Thyr.
Byggnaden på Tjärnvallen rivs
Huvudbyggnaden på Tjärnvallen, som rymmer omklädningsrum och kansli,
ska rivas. Byggnaden är i mycket dåligt skick och har dessutom inte använts
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på flera år. Samhällsnämnden anser därför att det inte är ekonomiskt
försvarbart att renovera. Rivning och sanering beräknas kosta 200 000
kronor. Gräsytan kommer tills vidare att röjas från sly, men inte klippas som
fotbollsplan.
Närmare för ny samlingslokal för Jehovas vittnen
Jehovas vittnen vill bygga en ny samlingslokal på en tomt i korsningen
Volontärvägen/Curlinggränd. För att kunna göra det måste detaljplanen
ändras.
Den gällande detaljplanen anger användningsområdet studentbostäder och i
förslaget till ny detaljplan ändras det till centrum utom hotell och
vandrarhem. Förslaget går nu ut på granskning, vilket innebär att det är sista
chansen att tycka till om förändringen.
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