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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utegym i Lysvik
KS2017/648/08
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med att kommunen är positiv till projektet
som bygger på att det genomförs i föreningsregi, med kommunal
medfinansiering och på kommunens mark.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag att Sunne kommun ska
bygga ett utegym i Lysvik mellan skola och idrottshall med motivering att
många vill ha det, och att utegym byggs som aldrig förr på större orter.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2018-04-11 för komplettering
med kostnadsuppgifter.
Utredning av ärendet
Förslagsställaren är medlem i Lysviks IF, och den föreningen tillsammans
med IK Fryken och SIA (Sunne Idrottsallians) har undersökt vilken typ av
utegym som skulle passa mellan skolan och idrottshallen i Lysvik. Man har
kommit fram till att det är samma typ som har byggts i Fensbol och ett
studiebesök är planerat under våren. Utegymmet i Fensbol är byggt i
tryckat virke och allt arbete är gjort av föreningen vilket också är tanken i
Lysvik. Utegymmet kommer att innehålla stationer för både vuxna och
barn vilket är passande med tanke på det strategiska läget bredvid skolan.
Sunne kommun, genom Fritid, kan tänka sig att gå in med 15-20.000 kr i
projektet om föreningarna tar det fulla ansvaret för bygget och löpande
underhåll.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från
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Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne
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070-658 45 15 mobil
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0565-160 01 fax

Giro och org.nr
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Anders Olsson
Verksamhetschef
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Henrik Rundqvist
Fritidschef

Medborgarforslag: Utegym Lysvik
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon: Lysvik
Epost:
Forslag: Hej. Tycker att kommunen kan anlägga en utegymsanläggning på uteområdet mellan Lysvik
skola och Idrottshallen i Lysvik. Lysvik har inget gym likt klubbelva,pulsen etc då detta inte skulle
vara lönsamt men samtidigt finns det många som skulle vilja ha det. Ett utegym byggt i tryckat virke
skulle inte vara någon jätte kostnad heller. I karlstad och andra större områden byggs detta som aldrig
förr.
Datum: 15.10

