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Svar på medborgarförslag om aktivitetsparker i Mjölby och
Skänninge.
Bakgrund
Joakim Häggkvist har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
anlägga en aktivitetspark vid ”gamla fotbollsplanen” intill Skattegårdsgatan i
Mjölby och ytterligare en aktivitetspark vid Trojenborgsstigen i Skänninge. Som
exempel på aktivitetspark nämner Joakim den nyanlagda anläggningen med
utegym och skateboardramp vid Prästgårdsliden i Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
för yttrande.
Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att
” I slutet av sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym och en skateboardramp vid
Prästgårdsliden i Mjölby. Under sommarsäsongen 2015 har dessa anläggningar
utvärderats och det har konstaterats att skateboardrampen har varit mycket använd
och att utegymmet använts måttligt. Denna typ utav anläggningar har blivit mer
och mer vanliga och brukar benämnas aktivitetsparker. Ofta finns även bollplaner
och lekplatser i aktivitetsparkerna.
I Mjölby kommun pågår planering för en aktivitetspark vid Klämmestorp IP i
Mantorp som bland annat ska innehålla lekutrustning, utegym och ytor för
spontanidrott. När denna anläggning är färdigbyggd 2016 finns det anledning att se
om även Skänninge ska ha en aktivitetspark. Det har förts diskussioner om att
Idrottsplatsen i Skänninge skulle kunna vara en lämplig plats men ännu finns inga
ekonomiska medel anslagna för ett förverkligande. Joakims förslag om en
aktivitetspark vid Trojenborgsstigen kommer att beaktas om det blir aktuellt.
Eftersom det redan finns en aktivitetspark i Mjölby tätort är Joakims förslag om att
anlägga ytterligare en vid Skattegårdsgatan inte aktuellt.”
Kultur- och fritidsnämnden anser att aktivitetsparken vid Prästgårdsliden ska
utvärderas innan beslut tas om utökning av antalet aktivitesparker. Om det ska
byggas flera är medborgarförslaget värdefullt att beakta.

Sammanfattning
För närvarande är det inte aktuellt att bygga flera aktivitetsparker men om så i
framtiden kommer att ske ska medborgarförslaget särskilt beaktas.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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Svar på medborgarförslag om aktivitetsparker i Mjölby
och Skänninge.
Bakgrund
Joakim Häggkvist har lämnat in ett medborgarförslag om att
kommunen ska anlägga en aktivitetspark vid ”gamla fotbollsplanen”
intill Skattegårdsgatan i Mjölby och ytterligare en aktivitetspark vid
Trojenborgsstigen i Skänninge. Som exempel på aktivitetspark
nämner Joakim den nyanlagda anläggningen med utegym och
skateboardramp vid Prästgårdsliden i Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att
” I slutet av sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym och en
skateboardramp vid Prästgårdsliden i Mjölby. Under sommarsäsongen
2015 har dessa anläggningar utvärderats och det har konstaterats att
skateboardrampen har varit mycket använd och att utegymmet använts
måttligt. Denna typ utav anläggningar har blivit mer och mer vanliga
och brukar benämnas aktivitetsparker. Ofta finns även bollplaner och
lekplatser i aktivitetsparkerna.
I Mjölby kommun pågår planering för en aktivitetspark vid
Klämmestorp IP i Mantorp som bland annat ska innehålla
lekutrustning, utegym och ytor för spontanidrott. När denna
anläggning är färdigbyggd 2016 finns det anledning att se om även
Skänninge ska ha en aktivitetspark. Det har förts diskussioner om att
Idrottsplatsen i Skänninge skulle kunna vara en lämplig plats men
ännu finns inga ekonomiska medel anslagna för ett förverkligande.
Joakims förslag om en aktivitetspark vid Trojenborgsstigen kommer
att beaktas om det blir aktuellt. Eftersom det redan finns en
aktivitetspark i Mjölby tätort är Joakims förslag om att anlägga
ytterligare en vid Skattegårdsgatan inte aktuellt.”
Kultur- och fritidsnämnden anser att aktivitetsparken vid
Prästgårdsliden ska utvärderas innan beslut tas om utökning av antalet
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aktivitesparker. Om det ska byggas flera är medborgarförslaget
värdefullt att beakta.
Sammanfattning
För närvarande är det inte aktuellt att bygga flera aktivitetsparker men
om så i framtiden kommer att ske ska medborgarförslaget särskilt
beaktas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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