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Fullmäktigeledamot Mikaela Nylander föreslår att Borgå stad i rask
takt sammankallar åtminstone representanter för Borgå stad, Lovisa
stad och utvecklingsbolaget Posintras representanter, företag verksamma inom branschen och utbildningsanordnarna Edupoli och Inveon för att skapa en strategi och verksamhetsmodell för hur träbyggande kan främjas i regionen. I motionen konstateras att flera projekt med anknytning till träbyggande redan har startat i regionen.
I Borgå har man redan länge försökt komma i gång med träbyggande. I projektet i Skaftkärr utreddes det grundligt hur de skadliga effekterna på klimatet kunde minskas genom planläggning. Ett försök
gjordes att med planbestämmelser och anvisningar för byggnadssätt
öka användningen av trä i byggandet. I höghusbyggandet har saken
ändå inte framskridit på önskat sätt. Också i stadens egna projekt
har byggande i trä låtit vänta på sig.
Ett omfattande träbyggnadsprojekt på Västra åstranden eftersträvas
nu med ett separat projekt som får stöd från miljöministeriet. Också
förslaget att förverkliga ett skol- eller daghemsprojekt som träbyggnad bör på allvar övervägas.
Förslaget om samarbete i östra Nyland är en bra idé. Samarbetet
kunde öka träbyggandet betydligt och det skulle vara förenligt med
Borgås egna strategiska riktlinjer. Läroanstalterna har också sin tydliga roll inom det praktiska kunnandet. Som regionalt utvecklingsbolag är Posintra ett naturligt val till aktör som startar och koordinerar
projektet.
På basis av fullmäktigemotionen kommer förhandlingar att inledas
redan i höst, så att östra Nyland, städerna Borgå och Lovisa, i fortsättningen kan bli modellområden för träbyggande, inom vilket de
har en stark historisk tradition.
Bilaga:
Mikaela Nylanders motion
Biträdande stadsdirektör:
Stadsutvecklingsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att det ovan
framförda ges som svar på Mikaela Nylanders motion.
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Beslut:
Stadsutvecklingsnämnden beslöt föreslå för stadsstyrelsen att det
ovan framförda ges som svar på Mikaela Nylanders motion.
_______
STST 15.10.2018 § 334 Bilaga:
motion 27.8.2018
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående stadsutvecklingnsämndens
förslag som sitt svar på Mikaela Nylanders motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående
stadsutvecklingnsämndens förslag som sitt svar på Mikaela
Nylanders motion.
_________

