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§ 74

Medborgarförslag - Utegym i Björnlunda m.m
Beslut
1.

Medborgarförslaget om att anlägga utomhusgyrn Björnlunda antas
och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja
markförberedelser och upphandling av utegym-utrustning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om utomhusgym i Björnlunda har inkommit. Enligt
förslagsställaren är syftet att göra friskvård enkelt och tillgängligt för alla i
Björnlunda. Förslagsställaren har skickat med flera förslag på placering och
utseende samt storlek på utegym.
Tänkt placering har skett i samråd med nybildade Björnlunda byalag och
Gnesta kommun har valt att gå vidare med byalagets prioritering nummer
ett, i anslutning till spontanidrottsplatsen. Utformningen av detta
utomhusgym bör vara i trä för att smälta in i naturen. Placering talar för att
det samlas flera olika aktiviteter på en samlad yta och att det redan idag
finns möjlighet att belysa utomhusgymmet. De andra placeringsalternativen
i byalagets förslag var vid hembygdsgården i anslutning till elljusspåret och
på grönytan vid Skeenda.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse den 30 mars 2017

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget om att anlägga utomhusgym Björnlunda antas
och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja
markförberedelser och upphandling av utegym-utrustning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
Förslagställaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

