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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om utegym vid Björkgatan i
Mjölby
Bakgrund
Jim Andersson har skickat in ett medborgarförslag med en önskan om
att kommunen ska anlägga ett utegym vid lekplatsen intill Björkgatan
i Mjölby. Jim tycker att det skulle passa bra med ett utegym där eftersom det är många som löptränar i området.
Ärendet har beretts av tekniska nämnden och vid kommunstyrelsens
sammanträde 2015-03-11 beslutades att återremittera det till tekniska
nämnden för att värdera det i samband med pågående projektering av
gym vid Kungshögaskolan.
Tekniska nämnden har åter behandlat ärendet och beslutade 2015-0618 att föreslå kommunstyrelsen avslå förslaget med hänvisning till att
det nyanlagda gymmet vid Prästgårdsliden först ska utvärderas. Först
därefter kan tekniska nämnden ta ställning till ytterligare gym.
Tekniska nämndens bedömning och sammanfattning
I slutet på sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym vid Prästgårdsliden i centrala Mjölby. I anslutning till utegymmet finns även en skateboardramp samt en boulebana. Anläggningen har varit uppskattad
men det är ännu för tidigt att säga hur många som använder den. Efter
sommarsäsongen 2015 kommer en utvärdering att göras och därefter
kan frågan om fler utegym behandlas. Önskemål om utegym finns
även vid Idrottsparken i Skänninge, där Kultur- och Fritidsförvaltningen utreder förutsättningarna, och i närområdet till Björkgatan, vid
Kungshögaskolan, där skolan har planer på att anlägga ett allmänt
utegym. Det sistnämnda projektet utreds fortfarande och ännu har
inget beslut fattats. Om utegymmet vid Kungshögaskolan kommer till
utförande säkerställs behovet av utegym i närområdet. Om det inte
kommer till utförande kommer anläggandet av ett utegym vid Björkgatan att prövas.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det med hänvisning till
att tekniska nämnden kommer att utvärdera gymmet vid Prästgårdsliden och därefter kommer nämnden att behandla frågan om
ytterligare gym.
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