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Medborgarförslag: Utbyggnad och utveckling
av utegym mot Lillgårdens elljusspår

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-09-03 föreslås Haninge
kommun bygga ut och utveckla utegymmet som finns vid
Lillgårdens elljusspår i Tungelsta.
Förslagsställaren skriver att det skulle vara ett lyft för Lillgården
och locka fler om utegymmet utvecklades. Nya redskap som
armgångsställning, marklyft, rodd, knäböj och liggande övningar
föreslås byggas på platsen. Att skapa tydligare ”spåringångar”
skulle också tillgängliggöra elljusspåret mer.
Pulsträning är positiv för både den psykiska och fysiska hälsan och
på detta sätt skulle också naturen tillgängliggöras skriver
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.
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.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat planeringen för att bygga en
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motorikbana i anslutning till Tungelsta trädgårdspark. Det är redan
idag en central plats som användas av många människor vilket ses
som en vinst i arbetet att möjliggöröra rörelse för Haninges
invånare.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-09-03 – Utbyggnad och utveckling av
utegym mot Lillgårdens ellljusspår

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
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