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Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken 

INLEDNING 

Dnr 2013/64 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti 2013 med förslag att en träningsstation ska 
byggas i stadsparken. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/292/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ord
förande 
Bilaga KS 2013/292/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/292/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att !ednings1Jtskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
atl aiJSe medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kom m unstyreisen 

Utdragsbestyrkande 

18 (24) 
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Svar på medborgarförslag om träningsstation i stadsparken 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att man bygger en träningsstation i stadsparken. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

stadsparken är ett utmärkt ställe att utöva motion genom promenader, jogging och 
löpning. För styrketräning, som förslaget bygger på, finns det i dagsläget ett flertal 
gym i stadskärnan liksom på Lärkans simhall. På elljusspåret, Ökenbron finns också 
redskap i likhet med förslaget. 

Redskap till en träningsstation av detta slag bör vara av det slag som inte kan 
utsättas för sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

En utredning har gjorts över stadsparken med uppdrag att presentera hur 
stadsparken kunde bli attraktivare. Denna utredning redovisades april 2012 med b. 
la förslag på hur Åkraträdgård kan utnyttjas genom att t.ex. utveckla ute gymmet 
med en träningspaviljong. 
En satsning på en träningspaviljong medför kostander i form av inköp och skötsel av 
paviljongen. Fför att kunna förverkliga detta så får frågan lyftas i framtida 
budgetberdedning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Ra p p 
Kommunstyrelsens ordförande 

per·olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224·74 71 00 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kultur- och fritidskontoret 
Åke Lantz 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 
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Svar på Medborgarförslag 
Förslag från Nielas Larsson angående träningsstation i stadsparken. 

Ideer om att utnyttja vår stadspark mer till gagn för våra medborgare är välkomna och tas 

välvilligt emot. Hur den ska utnyttjas mer råder många delade meningar om där också 

ekonomi kontra utnyttjandegrad måste vägas in. 

l många städer finns träningsredskap i parker för tränings flitiga medborgare och på sikt kan 

det också vara en verklighet i Sala. 

stadsparken är fortfarande ett utmärkt ställe att utöva motion genom promenad, jogging 

och löpning. För styrketräning, som förslaget bygger på, finns i dagsläget ett flertal gym i 

stadskärnan liksom på Lärkans simhall. På elljusspåret, Ökebron finns också redskap i likhet 

med förslaget 

Om man i förlängningen kan se ett ekonomiskt utrymme och ett område i stadsparken som 
är lämpat för en träningsstation så bör man titta på redskap som inte kan utsättas för 

sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

Utifrån ovanstående så har vi förslaget i åtanke i fortsatt planering av stadsparken. 

Konstverket, som nu är placerat i en del av stadsparken, är en tillfällig installation och 

kommer inte att permanentas. Däremot så kan andra tillfälliga installationer bli verklighet 

även i framtiden. 

Med hopp att Du är nöjd med svaret så hoppas jag Du fortsätter besöka både stadspark och 

andra permanenta anläggningar för motion och rekreation. 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
Sala kommun 
Kultur o Fritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304. 733 25 Sala 
E-post: ake.lantz@sala.se 
Hemsida: www.sala.se 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel : 0224-74 70 00 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
Kultur- och fr it idskontoret 

733 25 Sala 
www.sala.se 

Fritidsservice 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 13 augusti 2013 21:58 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Eriksnäsgatan 4 733 39 Sala 

E-post (e mail) 
nielas jajje88@hotmail.com 

Namn (fornamn och efternamn) (name) 
Nielas Larsson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelc;ens förvaltning 

Ink. 2013 -OK 1 4 

Hej! Jag skrev tidigare innan den här sommaren lite kort om jag skulle vilja ha en 
tränings station i parken, Väldigt enkelt med några stänger man skulle hänga i och 
dra sig upp. V ar tydligen Roger Nilsson som är ansvarig över detta och jag fick 
svar att han skulle se över det jag frågade också om skateboard rampen borde 
lagas. Men det var som hände var att det kom upp en stor stål konstruktion som 
allajag har pratat med att den varken fyller någon sorts funktion eller är särskilt 
snygg. Jag gav ett förslag för att kunna utnyttja våran fina park vi har i Sala för att 
kunna motionera men det verkade inte Roger Nilsson tycka var nått bra förslag. 
något i den här stilen : 
http :l lwww. google.se/imgres?imgurl=http :l l s portyspiceblog.files. wordpress. c om/ 
20 l 01061utornhusgymet
ritning l .jpg&imgrefurl=http:l/innerstrengthblog.com/201010610 llcoolt
utornhusgym/&h=684&w=9 12&sz=l54&tbnid=rQlKYXFpG KM8M:&tbnh=90 
&tbnw= 120&zoom=1 &usg= p7w7cDUEQyoXEFZ02ChBA2jOpMs=&docid= 
xbsjUSDRH
p._yQM~.s~e2(~ej~I4KUr~XO_QQ{4.h..SKx.QC_:l~g~Stv~g~OCC4_Q9QE_~At\.&c!w:=1 
45 Skulle gärna vilja höra ett svar varför inte en sån här sak skulle kunna få plats i 
våran stora stadspark istället för en stål konstruktion ? det är ju skämt på riktigt. 
vänliga hälsningar l Nielas Larsson 

Telefon/mobil (phone) 
0763355044 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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