Förslag att ersätta den gamla Bibybron
med en gång- och cykelbro över
Hedfjärden

Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna
E-post: eskilstuna@mp.se

Övergripande förslag:
 Ersätta den gamla Bibybron med en gång- och cykelbro över Hedfjärden.
 Teckna avtal med berörda markägare.
Målsättning:


Främja frilufslivet i området.



Öka tillgängligheten till Hedlandet som är ett viktigt område ur naturvårdssynpunkt.

Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna förslår:
 Bygga en gång- och cykelbro över Hedfjärden för att knyta samman Biby med
Hedlandet.


Teckna avtal med markägare i frågor rörande drift och skötsel av anslutande vägar.



Samverka med båtklubbar inför byggnation för att möjliggöra passage för båtar under
bron.

Bakgrund:
Bibybron byggdes på 1950-talet och har länge varit en viktig förbindelse över Hedfjärden
mellan Hedlandet och Biby gods. Under senare år har bron dock varit så förfallen att den varit
farlig att ta sig över. Turerna kring vem som bär ansvar för bron har varit många. Ärendet har
behandlats av flera beslutsinstanser och förra året slogs det slutgiltigen fast att det är dödsboet
efter Fredrik von Celsings som har hela ansvaret för bron. Länsstyrelsen därefter fått en
anmälan om att dödsboet nu kommer att riva bron och att arbetet ska göras så snart alla
tillstånd är klara.
I anslutning till Bibybron ligger Hedlandet som är en av kommunens finaste naturskatter.
Området som delvis är ett naturreservat lockar många besökare året om som kommer för att
vandra, fiska, bada, motionera, plocka bär och svamp etc. Naturreservatet är omväxlande med
karga hällmarker, myrrika barrskogar, lövskogar, sankmarker och vackra odlingslandskap.
Miljöpartiet ser att det finns ett allmänintresse för att bibehålla en passage över Hedfjärden.
Vi ser även stora värden för frilufsliv och ökad tillgänglighet till detta vackra
naturvårdsområde.
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Finansiering:
I kommunstyrelsens investeringsbudget som beslutades i juni finns sammanlagt 4 miljoner
budgeterade för naturvårdsinsatser under 2015 och 2016. Miljöpartiet föreslår att dessa medel
används till att finansiera bron.
Miljöpartiet tänker sig en enklare form av hängbro. Hängbroar är vanliga passager över älvar i
nationalparker, främst i norra Sverige.

Exempel på tänkbara typer av broar:

Kontakt:
Magnus Arreflod (MP)
Ordf. Natur- och vattenvårdsberedningen
Politisk ansvarig för biologisk mångfald och naturvård i Eskilstuna kommun
Mobil: 070-0866525
E-post: magnus.arreflod@eskilstuna.se
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