Motion till Alingsås kommunfullmäktige om utvecklingsplaner för Säveån och
Gerdska ström
Centrala Alingsås genomkorsas av två åar – Säveån och Gerdska ström. De två vattendragen som slingrar
sig igenom staden är fantastiska resurser vars potential under lång tid dessvärre förbisetts och vars
underhåll försummats. Det vill vi ändra på!
Vattendrag är viktiga för människors välbefinnande – och det gäller inte minst de som bor i tätbefolkade
städer. Forskning visar på att vatten och grönska är de mest de mest uppskattade och efterfrågade inslagen i
såväl i det egna bostadsområdet som i den gemensamma stadsmiljön. Vatten och grönska är dessutom särskilt
viktiga för folkhälsan. Säveån med sina lummigt grönskande stränder rinner som ett blå-grönt stråk igenom
hela centrala Alingsås, förbi flera av våra mest omtyckta parker, och är inte bara en omistlig naturbiotop för
växter och djur utan även en stor resurs för såväl det lokala friluftslivet och båtlivet som för alingsåsarna i
gemen. Gerdska ström, eller Lillån, som i stadskärnan, med sin raka sträckning och sina stensatta kajer, ter sig
mer lik en kanal än en å, är inte bara ett kulturminne i sig utan en betydande tillgång för hela innerstaden.
Våra två centrala vattendrag ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om stadens historia
och utveckling. De skapar identitet och stolthet hos alingsåsarna, bidrar till deras välbefinnande och utgör
även en till stor del onyttjad resurs för besöksnäring. Tråkigt nog har de två åarna länge behandlats
styvmoderligt. Deras potential har inte nyttjats i nämnvärd omfattning och underhållet har eftersatts. Säveån
eroderar och strandbankar rasar till följd av uppruttnad strandskoning, stora träd faller ned och blir liggande
som hinder och på grund av utebliven muddring slammar vissa partier av ån igen. Gerdska ström växer igen,
blir allt grundare och mer nedskräpad för varje år. Växtligheten letar sig även in i den historiska stenskoningen
som på sina ställen har kollapsat ned i ån – och i vissa fall skandalöst nog ersatts av makadam. De båda åarna
är dessutom förhållandevis otillgängliga för alingsåsarna. Möjligheten att komma ned till vattnet är idag
begränsade.
De två åarna har stor utvecklingspotential – om bara de underhålls och används! Vi föreslår därför att
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström tas fram. Syftet med utvecklingsplanerna ska vara att
visa på de möjligheter som finns genom att bättre tillvarata och utveckla Alingsås två centrala vattendrag.
Utvecklingsplanerna ska fungera som stöd i kommunens planering och bör innehålla förslag till riktlinjer och
konkreta förslag på åtgärder med syftet att förbättra tillgängligheten till, förbättra skicket hos och öka
användandet av åarna. Exempel på långsiktiga åtgärder kan vara framtagandet av underhållsplaner som är
miljömässigt hållbara, samt användningsplaner för åarna inriktade exempelvis mot besöksnäring. Potentialen
där är stor; kanotturism, stadsnära fiske, ångbåtsturer, mm. Exempel på rent fysiska åtgärder kan vara
restaureringar av strandskoningar, skapandet av nya platsbildningar och gångstråk längs med vattendragen
samt tillskapandet av fler båtplatser.
Vi föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag att ta fram
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
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