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Tyresöinitiativ om pumptrackbana
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka intresse för
och möjligheter till att anlägga en pumptrackbana.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en
pumptrackbana. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i
90 dagar och har under den tiden fått 87 röster. Kultur- och fritidsnämnden har
därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln
framåt istället för att trampa. Pumptrack är en perfekt bana där man kan öva sin
balans och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för
alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och
kick-bikes kan användas beroende på hur banan anläggs. Pumptrackbanan
skapar en naturlig gemensam samlingsplats för barn, ungdomar och föräldrar.
Nya aktiviteter tar plats i vårt samhälle och därmed även behovet av
anläggningar för spontant nyttjande. Svårigheten är ofta att snabbt kunna möta
upp ett behov när beslut om både marktillgång och finansiering måste till. Det
är också viktigt att det som byggs i kommunen är hållbart både vad gäller
nyttjande och ekonomi.
För att anlägga en pumptrackbana behövs det förutom ett intresse hos
kommunmedborgarna och en lämplig plats, ett beslut om hur finansiering av
anläggningen samt beslut om hur kostnader för drift och skötsel ska täckas, om
utredningen visar att det finns en lämplig plats att anlägga en pumptrackbana så
bör vi lösa finansieringen genom att använda nämndens beslutade
investeringsbudget och driften av banan ska då skötas inom befintlig
budgetram.
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