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Medborgarförslag – Sätt upp utegym i Kronoskogen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.
Ärendet
2014-02-07 inkom ett medborgarförslag till Ljungby kommun om att sätta
upp ett utegym som är likt det på Åsikten. Medborgaren framför att det är
många som bedriver sin träning utomhus och att det vore perfekt att kunna
gymträna i anslutning till Kronoskogens fina natur.
Förvaltningens synpunkter:
Kronoskogen med dess vackra natur och löparvänliga spår, samt närheten
till andra anläggningar, används flitigt av kommunens invånare. Ett utegym
innebär en kvalitetshöjning till området och gör det än mer attraktivt att
vilja vistas i detta område. Det är fullt möjligt att uppföra ett utegym i
Kronoskogen. Byggnadstekniskt är det en fördel om gymmet sätts upp på
grusplanen (gamla bandybanan). Vi uppskattar att kostnaden uppgår till
250 000, inklusive markkostnader. Kostnaden fördyras något av att det
ligger en vattentäkt i området och man kan inte använda sig av vilka
maskiner som helst. Kontakt är tagen med parkavdelningen som inte har
invändningar mot att utegym förläggs i Kronoskogen. Parkavdelningen
planererar ett större lekområde med utegym för alla åldrar i Brunnsparken.
Idrottslärarna på Sunnerbogymnasiet har vid flera tillfällen framfört
önskemål om träningsredskap i Kronoskogen. Finansieringen kan göras
med kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga
ett utegym i Kronoskogen till en kostnad av max 250 000 kr.
Finansieringen sker med kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Per Åberg (S) med bifall av Irene Olofsson (C) yrkar återremiss för att utreda
ärendet vidare.
Björn Gullander (V) yrkar för att utegymmets utformning ska göras tillsammans
med de medborgare som kommer att utnyttja redskapen samt att ärendet avgörs
på mötet.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på mötet eller inte och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning.
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