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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE OM ÖVERFARTSBRON I
SINARPSDALEN

Det har kommit till vår kännedom att den gamla bron över det som förut var banvall och som nu är gång,
cykel och ridbana mellan Båstad och Grevie har blivit utdömd pga av dess dåliga skick och att den medförde
en fara för allmänheten. Vidare har vi fått förklarat för oss att den var i så dåligt skick att den inte heller gick
att restaurera.
Då denna bro tillhör Bjäres kulturarv såväl utifrån dess funktion för bönderna att komma till sin utmark även
efter det att järnvägen hade dragits vid artonhundratalets slut. Mark som bönderna blev tilldelade vid
reformen laga skifte och som nu blev svårtillgänglig för dem eftersom deras tidigare vägsträckning blev
avskuren av banvallen i Sinarpsdalen. Men även utifrån att detta är en gammal banvall som vi idag har gjort
om till en gång, cykel och ridbana och att denna bro påminner de som passerar under om en svunnen tid,
precis som kulturarv ska göra. I tillägg till detta så knyter bron samman våra strövstråk och då Båstad
arbetar för en aktiv livsstil och vill vara en vandrings- och aktivitetsdestination året om, ser vi ett värde i att
ha denna bro.
Av ovan nämnda anledningar anser vi i Centerpartiet att kommunen ska verka för att bron återuppbyggs
igen i samma utförande som den gamla utdömda och numera rivna bron. Är det så att kommunen inte
anser sig ha de ekonomiska möjligheterna anser vi i Centerpartiet att kommunen då ska arbeta för att hitta
extern finansiering för denna återuppbyggnad. Detta kan ske genom att näringslivet går in och finansierar
men även att gemene person ger ett bidrag som i sin tur möjliggör en återuppbyggnad av bron på samma
ställe och med samma konstruktion.
Vi i Centerpartiet anser att det kan finnas många möjliga vägar framåt för att finansiera en återuppbyggnad
av bron och vill därför inte låsa oss vid en ide utan lämnar den frågan öppen för Kommunstyrelsen med
hjälp av kommunstyrelseförvaltningen och kulturavdelning att återkomma med förslag om hur detta ska
ske, då vi inte har någon kulturnämnd som annars hade varit den naturliga motionsberedaren.
Centerpartiet yrkar på:
-

Att bron över järnvägsspåret ska återuppbyggas i samma arkitektoniska stil som originalbron.
Att Båstads kommun ska vara samordnare av finansiell insamling för denna återuppbyggnad om
inte kostnaden kan tas inom kommunens budget.
Att Båstads kommun är behjälpliga med den dokumentation av brons arkitektur som finns för att
kunna ta in offerter på vad en återuppbyggnad skulle kosta.
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