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§ 18

Dnr 2018/KFN 0089 009

Tyresöinitiativ om utegym vid strandbadet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka om utegym
vid strandbadet kan samordnas med arbetet att initiera genomförandet
av cafébyggnad vid strandbadet.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym
vid strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i
90 dagar och har under den tiden fått 71 röster.
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar
till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på
de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun
har idag fem utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i
Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs
Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår. Kommunens vilja är att
fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i
anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och fritidsnämnden tog
den 21 maj 2018 beslut om att prioritera att anlägga utegym på följande tre
platser: Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden.
Det är ett bra förslag att anlägga ett utegym vid Strandbadet. Strandbadet med
dess närhet till vatten och möjlighet rekreation är ett attraktivt besöksmål för
alla i hela kommunen.
När Lokalförsörjningsplan 2019-2031 fastställdes av kommunstyrelsen (201901-08 § 10 3.i) gavs kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i
samverkan med respektive förvaltning och nämnd initiera genomförandet av
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cafébyggnad vid strandbadet. Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att föreslå att utegym vid strandbadet samordnas med
det arbete som redan planerar att utföras vid strandbadet och att utegym läggs
till i beställningen av cafébyggnad vid strandbadet.
Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter
61 000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid),
besiktning, skötsel och underhåll. Jag anser inte att samlingsanslaget för kulturoch fritidsnämnden bör avsättas för denna investering, utan vill i första hand ge
förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att undersöka möjligheten att
samordna utegym vid strandbadet med det arbete som redan planeras att
utföras vid strandbadet i form av cafébyggnad, och att medel äskas gemensamt
för hela den investeringen.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet om utegym vid Strandbadet.pdf
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