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Tyresöinitiativ om utegym, motions- och social
träffpunkt, lekplats och upprustning av
fotbollsplan på Ällmoraängen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett Tyresöinitiativ om att anlägga ett utegym, motions- och
social träffpunkt, lekplats samt rusta upp fotbollsplanen på Ällmoraängen.
Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 189
röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar
sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Utegym är uppskattade och förvaltningen har tagit fram en strategisk
anläggningsplan för att tillgodose en bra tillgång till idrottsmöjligheter i hela
kommunen. Där pekas tre platser ut som prioriterade för att anlägga nya
utegym. 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 underhålla. Jag anser att platserna förvaltningen
föreslagit i anläggningsförsörjningsplanen är mer prioriterade för anläggning
utav ett utegym än Ällmoraängen.
I Tyresöinitiativet föreslås också övriga satsningar såsom att anlägga en
motions- och social träffpunkt, en lekplats samt att fotbollsplanen rustas upp.
En liknande mötesplats i Brevik med placering vid Breviks skola diskuteras
redan i kommunen. I och med att Lokalförsörjningsplan 2019-2031 antogs
tilldelades kommunens strategiska lokalgrupp uppdraget att eventuellt utveckla
området vid Breviks skola till en mötesplats med möjligheter till spontanidrott, i
samverkan med berörda förvaltningar och nämnder (KS 2019-01-08 §10).
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Det geografiska läget och befolkningsunderlaget i Brevik gör att förvaltningen
för liv och hälsa anser att det är svårmotiverat att kommunen ska investera i att
anlägga samt att drifta två mötesplatser för spontanidrott på Brevikshalvön,
åtminstone under rådande ekonomiska läge. Jag tycker därför att det i första
hand är mötesplatsen som diskuteras i lokalförsörjningsplanen vid Breviks skola
som bör prioriteras och att Tyresöinitiativet avslås.
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