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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Mera aktiviteter i Hummelsta
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Den 3 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i
anslutning till elljusspåret i Hummelsta/Borgvallen. Förslagsställaren beskriver
också att det saknas aktiviteter för barn och föreslår att det ska anläggas en
skateboardramp, padelbana eller en slinga i skogen för mountainbikes.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen
har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta.
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och
spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen av
anläggningar i kommunen kommande år.
Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020, då i Gånsta i centrala
Enköping. Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och
spontanidrott. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner omkring
frågan pågår.
Vad gäller skateboardramp, padelbana och en liten slinga i skogen för
mountainbikes så är det intressanta förslag för en ökad fritid. Förvaltningen
kommer fortsätta arbetet med att se över fritidsutbudet i kransorterna, men har i
nuläget inga planer på att skapa några sådana anläggningar i egen regi under
kommande år. Förvaltningen uppmuntrar dock till föreningsdrivna initiativ.
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Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun
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Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Christopher Hoerschelmann
verksamhetschef Idrott & Fritid
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 3 augusti 2020 11:55
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Mera aktiviteter i Hummelsta
Motivering
Hej!
Det finns inte så mycket för oss i Hummelsta att göra. Folk är hurtiga och är
ute och går mycket. Jag tänkte att det skulle vara passande med ett utegym i
anslutning till borgvallen/eljuspåret. Liknande utegym dom har vid Gröngarn.
Ett annat problem är lekparker, förskolan ockuperar lekparken vid skolan så det
finns inte så mycket för barn som inte har fritids, kan man önska en
skateboardramp, paddelbana eller kanske en liten slinga i skogen för
mountainbikes.
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Medborgarförslag - Utegym
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om utegym i Hummelsta har inkommit den 3 augusti 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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