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Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym på
Östnora camping nere vid badplatsen
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 201902-12, föreslås att ett utomhusgym ska byggas på Östnora
camping nere vid badplatsen. Förslagsställaren skriver att det
är mycket rörelse på platsen och i och med att badbryggorna
ska renoveras är det många besökare på sommaren som skulle
kunna få användning för ett utegym.
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.
På Östnora camping har förvaltningen under 2019 gjort olika
renoveringar och förbättringar. Badbryggan är upprustad, nya
badstegar är uppsatta, det finns två nya grillplatser samt en ny
gungställning. Utöver det är en ny beachvolleyplan anlagd för
att möta intresset för rörelse och lek på campingen som varit
efterfrågad.
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Det är roligt att intresset för mer rörelse finns. Inom ramen
för den budget som finns för renoveringen av Östnora
camping ser förvaltningen över om det finns möjligheter att
anlägga något ytterligare för att stimulera till rörelse.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2019-02-12 – Bygg ett utomhusgym på
Östnora camping nere vid badplatsen

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________

Maria Lindeberg

Lotta Gusterman

Förvaltningschef

Chef utveckling och stöd
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