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Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

INLEDNING

Medborgarförslaget är  väckt  av Jenny Degerland och innebär förslag om att bygga en

lekplats/aktivitetsområde på Måns Ols—området, som kan utnyttjas året om

Beredning

Bilaga KS  2019  /  176 /1, medborgarförslag — bygg lekplats vid Måns Ols

Bilaga KS 2019 /176 /2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS  2019 /176  /  3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

&  bifalla medborgarförslaget, samt

att för egen del uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att utreda hur en lekplats vid
Måns 015 ska utformas.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&  anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (5) reserverar sig till förmån för Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sala Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info©sala.se, 0224-74 70 00
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Medborgarförslag till kommunen
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Om ni är flera som lämnarin förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar)

Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild

3353 lekplats mot Måns Ols

Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

SQ gl [_fkgåt

Bilagor

[2 Förslag

ELMOHvering

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Eh

DNej

Underskrift

Datum och underskrift
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Medborgarförslag 2018—03—15

Förslag:  Bygg en lekplats vid Måns Ols. Förslagsvis en träkostruktion med placering vid grillplatsen.

Motivering:

Sammanfattning: Barn blir mer och mer stillasittande och en lekpark stimulerar till ett mer aktivt liv. En

lekpark bidrar till ett mer attraktivt Måns Ols område året om och kan bidra till att fler kommuninvånare

och turister väljer att bada/vistas i Sala vilket kan ge ökade intäkter för kommunen till en låg kostnad.

- Barn behöver röra på sig. Som sjukgymnast vet jag hur viktigt det är för barn att röra på sig, speciellt nu

när tekniken går framåt och barn blir mer stillasittande vid olika typer av skärmar. En lekplats ger mer

möjlighet för barn till en aktiv fritid och stimulerar barn att röra på sig. Vilket i sin tur kan minska

stillasittandet och spara mycket pengar genom minskade vårdkostnader på sikt.

- Många personer rör sig i området året om eftersom gröna gången och gruvdammsrundan är  i

anslutning och området kommer att bli mer levande med en attraktiv lekplats. Även vintertid är det

många som är på sjön och åker skidor, skridsko eller promenerar samt stannar och grillar på stranden,

lekplatsen kan även användas vintertid av Ieksugna barn som kanske inte orkar eller kan åka skridsko

eller skidor än utan blir kvar på stranden med en vuxen som fixari ordning grillen eller om det är en mild

vinter och isen inte kan beträdas.

- När Måns Ols får en lekplats kommer fler att vilja åka till denna badplats på sommaren och inte välja att

åka utanför kommunen som ex till Gäddeholm där de har ett nytt bostadsområde med strand och ny

stabil lekpark på stranden, där fins även volleybollplaner och utegym i trä på stranden. Och om fler håller

sig inom kommunen eller att fler turister kommer till kommunen gerju i sin tur intäkter. Gäddeholm kan

ses som en förebild. Enligt visionen om Mån Ols som finns att läsa finns en lekplats med men vad jag

förstått så är det inget man har prioriterat utan man har prioriterat vägen upp till badet och parkering

istället.  I  denna vision finns har man inspirerats av större städer och har även en bild på någon

träliknande lekplats så detta förslag är i enlighet med denna vision. Detta är enligt mig en bra lösning.

Vad jag förstått har regler kring lekplatser ändrat genom nya EU—direktiv. Jag har även förståelse för att

inte bara de små barnen kommer att vistas  i  Iekplatsen utan även ungdomar och unga vuxna kommer att

vistas här kanske mestadels på kvällstid därav tänkte jag att lekparken kan bestå en stabilare

träkonstruktion som passar in i miljön. Förslagsvis en stabilare klätterställning bestående av stockar med

rutschkana, stubbar att hoppa inte nudda mark på och gärna en kompisgunga. Om möjligt även något att

klättra/leka på även vid Sandvikens badplats. Förslagsvis kan placeringen av lekparken vara vid Måns Ols

badet nära grillplatsen på vänster sida av stranden (om man står och tittar ut mot sjön). Se bildförslag på

trälekplats i Bilaga 1.

- Denna sommar var kall och vattnet i Långforsen vad oftast bara 17-18 grader de soliga dagarna vi var

där och försökte bada. Eftersom vattnet var så kallt blir de små barnen kalla och behöver de något mer

att göra som att leka i en lekpark. Vid ett tillfälle kom en turist fram till mig och frågade om det inte fanns

någon lekpark vid badet. Jag fick guida henne ner till Dalhem och den familjen fick splittra på sig då vissa
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större barn ville vara kvar och spela beachvolleyboll och de mindre barnen ville Ieka. Detta har hänt flera

familjer.

-Vid Mäns Ols har de senaste åren byggts flera nya hus och fler barnfamiljer har flyttat in, för dessa finns

ingen lekpark i närområdet. En lekpark blir automatiska en gemensam träffpunkt för barnfamiljer, från

alla samhällsskikt och nationaliteter och kan även vara ett bra sätt för integration.

- I somras anordnades ”Sommarskoj" som är ett bra initiativ men bara de som är lediga under dessa

veckor har möjlighet att delta och det är från 6 år. En lekpark kan utnyttjas av alla året om. Och behöver

inte kosta mycket.

- Dalhems förskola liggeri närheten och de går ofta på utflykter i området och jag har pratat med flera

pedagoger på förskolan som tycker att en lekpark vid Måns ols skulle vara väldigt bra och att de skulle gå

dit ofta.

- För flera år sedan fanns både klätterställning och minigolfi området som har tagit bort. Vid Sandvikens

badplats fanns även gungställning. lVislonen om Måns Ols står lekpark och utegym med på en karta. Jag

och flera med mig anser att en lekplats i år 2018 behövs och bör inte väntas med i flera år på att

eventuellt vision träder i kraft. Om det inte är genomförbart med placeringen av lekplatsen vid Måns Ols

föreslårjag att placeringen kan ske vid Sandvikens badplats där det finns stora grönytor som inte

används till fullo. Det bäste vore att ha en större lekplats vid Måns Ols badet och en mindre lekplats vid

Sandviken. Vid Måns-Ols har man senaste året byggt 2 boule-banor, målguppen som använder dessa är

mestadels äldre pensionärer. De finns Volleyboll- och handboll/fotbolls plan för ungdomar och vuxna

men det finns inget för de mindre barnen att aktivera sig med.

Hälsningar

CZMWW
Jenny Degerland Björn Degerland

Leg Sjukgymnast och boende vid Måns Ols. Boende vid Måns Ols.

Sala 2018-03-21

Samt familj, vänner, bekanta och några grannar.
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Bildförslag till medborgarförslag:
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Denna Iekplats finns  i  Göteborg. Lekfullt med båten, något liknande

skulle  passa fint vid sjön Måns Ols.

 

gr

så Hinderbana/inte nudda mark, mellanbanan från Utform kostar

89.000kr. htt : www.utform.se sv Lek latser-Hinderbana-

Motorikbana Hinderbana-motorikbana

htt : www.utform.se sv Lek latser-Hinderbana-Motorikbana

é ; ärliga '

h  j} "  '  i, ‘  Lekpark i trä vid Vetterstorp i Västerås kan ses som en

“3 »” 5‘ &  ” . förebild. Inte nudda mark och båt i trä.

'  "» ' ) htt  :  www.vlt.se vastmanland vasteras Iek lats-far—

»; tummen-upp
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Förslag på klätterställning med rutschkana, tror att en mindre/lägre modell är att föredra vid Måns Ols.

En gullig sköldpadda att klättra på, denna skulle kunna placeras vid Sandvikens badplats. Bilder från

Vetterstorp.
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Samhällsbyggnadskontoret 059” ' (;: Aktbilaga ”ha", ULSLSZWQ ...i

Yttrande

Medborgarförslag om att bygga lekplats vid  Måns  Ols

Bakgrund

Måns  Ols-området  besöks  året om av turister likväl som medborgare  från  olika håll i
kommunen.  Medborgarförslaget föreslår att en lekplats/aktivitetsområde eller liknande
upprättas i området samt att det ska kunna nyttjas året om av barn, likväl som
ungdomar och unga vuxna. Det finns flera fördelar med att upprätta en lekplats i
området och en stark sådan är att få människor att röra på sig mer.

Yttrande

Sala kommun ställer sig positiv till tanken om en lekplats vid badområdet på Måns Ols.
Förutsättningen för att upprätta en lekplats är att den placeras på grönyta så som
föreslås i medborgarförslaget, bortsett från gungor med ”tvingande” rörelse som istället

kan upprättas på sandunderlag.

En lekplats kan bestå av flera olika ställningar, gungor och klätterfigurer. I förslaget

preciseras inte exakt vilken typ av lekplats som man önskar upprätta. Dagens lekplatser
utvecklas ständigt och en modern lekplats bör kunna nyttjas av alla. Kostnaderna är helt

beroende på val av lekplatsutrutsning,

Uppskattad kostnaden för att införskaffa en mindre lekställning liksom gunglek och
gungställning uppgår till ca 250 tkr. Beloppet inkluderar tillgänglighetsanpassning och
fasta bänkar samt sopkorgar som installeras i anslutning. Därefter tillkommer

upprättande, underhåll och skötsel av lekplatsen, något som i praktiken möjligen kan
skötas av Gata/parkenheten förutsatt att det finns tillräckliga medel.

Slutsats

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att
vidare utreda möjligheterna i att upprätta en lekplats vid Måns Ols- områdets badplats i
samarbete med Kultur- och fritidskontoret samt ta fram mer kostnadsförslag, underlag
för tillgänglighetsanpassning samt undersöka vilken typ av lekplats som bäst lämpar sig

i området.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Samhällsbyggnadskontoret
Box 304 Fax:  0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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KOMMUNSTYRELSEN _

Anders Wigelsbo mk- 2039 "U8“ 25

Svar på medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

Den 23 april  2018  inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Jenny Degerland.

Förslagsställaren föreslår en lekplats vid Måns Ols området, förslagsvis en

träkonstruktion med placering vid grillplatsen.

Förslagsställaren beskriver att barn blir mer och mer stillasittande och att en

lekpark kan stimulera till ett mer aktivt liv. En lekplats bidrar också till ett mer

attraktivt Måns Ols område året om och kan bidra till att fler kommuninvånare och

turister väljer att bada/vistas i Sala vilket kan ge ökade intäkter för kommunen till

låg kostnad.

Förslagsställaren skriver att det under senaste åren byggts många nya hus och

barnfamiljer har flyttat in till området. Det saknas dock en lekplats.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till tanken om en lekplats vid

badområdet på Måns Ols. Förutsättningen för att upprätta en lekplats är att den

placeras på grönyta så som föreslås i medborgarförslaget, bortsett från gungor med

”tvingande" rörelse som istället kan upprättas på sandunderlag.

Uppskattad kostnad för att införskaffa en mindre lekställning liksom gunglek och

gungställning uppgår till ca 250 000 kronor. Beloppet inkluderar

tillgänglighetsanspassning och fasta bänkar samt sopkorgar som installeras i

anslutning. Därefter tillkommer upprättande, underhåll och skötsel av lekplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&bifalla medborgarförslaget, samt

fifth egen del uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att utreda hur en lekplats vid

Måns Ols ska utformas

,

/

Anders Wigelsbo(C)

Kommunstyrelsens ordförande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders  Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224—74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224—188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224—74  71 00

www.5ala.se
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Svar på medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

Den 23 april  2018  inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Jenny Degerland.

Förslagsställaren föreslår en lekplats vid Måns Ols området, förslagsvis en

tråkonstruktion med placering vid grillplatsen.

Förslagsställaren beskriver att barn blir mer och mer stillasittande och att en

lekpark kan stimulera till ett mer aktivt liv. En lekplats bidrar också till ett mer

attraktivt Måns Ols område året om och kan bidra till att fler kommuninvånare och

turister väljer att bada /vistas i Sala vilket kan ge ökade intäkter för kommunen till

låg kostnad.

Förslagsställaren skriver att det under senaste åren byggts många nya hus och

barnfamiljer har flyttat in till området. Det saknas dock en lekplats.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till tanken om en lekplats vid

badområdet på Måns Ols. Förutsättningen för att upprätta en lekplats är att den

placeras på grönyta så som föreslås i medborgarförslaget, bortsett från gungor med

"tvingande" rörelse som istället kan upprättas på sandunderlag.

Uppskattad kostnad för att införskaffa en mindre lekställning liksom gunglek och

gungställning uppgår till ca 250 000 kronor. Beloppet inkluderar

tillgänglighetsanspassning och fasta bänkar samt sopkorgar som installeras i

anslutning. Därefter tillkommer upprättande, underhåll och skötsel av lekplatsen.

Det finns pågående planer för utvecklingen av området runt Måns-Ols. En eventuell

lekplats är en av de frågor som finns med i diskussionen om utvecklingen av

området.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse_medborgarförslaget besvarat

,Anders WigelsbofC)

Kommunstyrelsens ordförande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224—188  SO anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se


