
Infrastruktur – för ett välplanerat underhåll och säkra kommunikationer

Upprustningar har börjat göras i samhället genom bland annat områdesvisa satsningar vilket är bra, 

men av planering och genomförande finns mer att önska, bland annat hur vi ska anlägga vägar, diken 

och trottoarer. Begreppet ”kommunal standard” är idag väldigt diffust då det kan se olika ut från 

område till område. Här måste kommunen en gång för alla klargöra begreppet så samma princip 

används i hela samhället. Senaste årens satsningar på gång- och cykelvägar är mycket bra och något 

vi kommer jobba för att kommunen fortsätter satsa på. Inom en snar framtid har vi även tunnlar 

kombinerade för gång-, cykel-, skidor- och snöskoter. Samordning och tydligt skapade stråk där folk 

förflyttar sig kännetecknar ett välplanerat samhälle. 

Förutom satsningar inom tätorten så anser vi att kommunen ska se över möjligheten att utveckla en 

gång- och cykelväg mellan Gällivare och Aitik. Att färdas med cykel längs en tungt trafikerad väg som 

E10:an är inte riskfritt. Vi vet att det även finns önskemål från byarna om gång- och cykelvägar som 

väckts för många år sedan. Nu är det dags att damma av de liggande förslagen och ta tag i dem. 

En fråga som berör många är den om snöröjning. Här anser vi att man med en bättre och mer 

långsiktig planering kan få till en bra och effektiv struktur som skapar resultat som kommuninvånarna

kan vara nöjda med.

Gällande kommunens fibersatsning så anser vi att kommunen är på rätt spår. Om ett samhälle ska 

upplevas som modernt så krävs även modern teknik. Det vi dock kan bli bättre på är samplanering. 

Berörda instanser inom kommunen som jobbar med liknande frågor måste vara uppdaterade om vad

som är på gång. Ett konkret exempel är samordning då olika ledningar ska grävas ned.   

En viktig fråga som ligger oss varmt om hjärtat är den om säkra skolvägar. När nya bostadsområden 

byggs så måste en tydlig trafikplanering finnas. Ett exempel är i Koskullskulle och de barn som bor i 

övre delen och ska ta sig ner till Myranskolan. Där saknas såväl gångstig som trottoarer. Fler barn 

som går och cyklar samt ökad trafik ökar även risken för olyckor. Detta är något som måste åtgärdas 

snarast. Frågan om säkra skolvägar är något som måste finnas med direkt när nya bostadsområden 

och vägar planeras. Vi måste vara rädda om våra barn och ingen förälder ska behöva ha hjärtat i 

halsgropen varje dag barnen ska till skolan. 

Malmfältens Väl arbetar för att:

• kommunen fortsätter utvecklandet av gång- och cykelvägar både i tätorten och på 

landsbygden.

• få till en långsiktig planering gällande snöröjning.

• kommunen ser över möjligheten att utveckla en gång- och cykelväg mellan Gällivare och Aitik.

• samordning mellan olika instanser som jobbar med liknande frågor blir bättre.

• nya busslinjer snarast anpassas utifrån samhällsomvandlingen.

• säkra skolvägar ges högsta prioritet.

  

                              - det lokala alternativet


