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Medborgarförslag: Utomhusgym vid
Krokodilbadet

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-07-23 föreslås Haninge
kommun bygga ett utomhusgym/klätterställning vid Krokodilbadet
(Dalens bad).
Förslagsställaren föreslår att ett tressfit gym, en fast ställning i stål
med olika funktioner, byggs. Det skulle passa perfekt vid
Krokodilbadet eftersom gymmet kan locka människor i olika åldrar
som vill träna. Fördelen med ställningen är att den är stor och sitter
fast vilket gör att den är svår att stjäla menar förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden och de är
placerade i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för
att attrahera och stimulera våra medborgare till rörelse. Ett streetworkout gym, liknande vad förslagsställaren föreslår, invigdes
2018 vid Svartbäckens skola.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv. Var dessa ytor kommer att placeras är ännu inte
beslutat.
Förvaltningen tar med sig förslaget om ett att anlägga ett
utomhusgym vid Krokodilbadet i det fortsatta arbetet med
spontanytor i kommunen.
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