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Medborgarförslag – Bygg ett riktigt utegym i trä - och låt byggoch anläggningsprogrammet hjälpa till
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Den 16 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag som föreslår att ansvarig
nämnd tillsammans med bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet kan
anlägga ett utegym. Förslagsställaren beskriver att det saknas riktiga vikter i det
utegym som anlagts i Gånsta och önskar därmed en annan typ av gym som kan
användas av flera personer och som ofta byggs i naturmaterial. Förslagsställaren
beskriver också att det finns samhällsekonomiska vinster i att samverka med
gymnasiet.
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.
Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Christopher Hoerschelmann
verksamhetschef Idrott & Fritid
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 16 oktober 2020 15:49
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Bygg ett riktigt utegym i trä - och låt bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa
till
Motivering
I somras invigdes ett nytt utegym vid Gånstaspåret. Nytt och fräscht men tyvärr
inget riktigt utegym med rejäla vikter. Liknande utrustning fanns dessutom
redan cirka 100 meter bort på samma plats.
Ett riktigt gym kan nyttjas av både ung som gammal, av nybörjaren och den
erfarne. Många andra kommuner bygger både och, dels såna gym som nu står vid
Gånstaspåret men också utegym med vikter som skulle erbjuda riktig träning för
fler. Ofta byggda i naturmaterial.
Mitt förslag är både efterfrågat av många och erbjuder också en
samhällsekonomisk smart lösning: Ansvarig nämnd köper in material till gymmet,
väljer en plats och låter sedan gymnasieeleverna på gymnasiets bygg- och
anläggningsprogrammet bygga gymmet.
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Medborgarförslag - Bygg ett riktigt utegym i trä - och
låt bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa till
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga ett utegym i trä - och att låta låt bygg- och
anläggningsprogrammet hjälpa till har inkommit den 16 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Upplevelsenämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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