Upplevelseförvaltningen
Klara Haglund
0171-626199
klara.haglund@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-01-27

UPN2020/140

Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Utegym i Lillkyrka
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Den 1 april 2020 inkom ett förslag om att anlägga ett utegym vid Lillkyrka
motionsspår. Förslaget syftar till att främja invånarnas hälsa och att det är
miljömässigt rätt då de som bor i Lillkyrka inte behöver åka in till Enköping för
träning.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen
har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta.
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och
spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen av
anläggningar i kommunen kommande år.
Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020, då i Gånsta i centrala
Enköping. Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och
spontanidrott. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner omkring
frågan pågår.
Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Christopher Hoerschelmann
verksamhetschef Idrott & Fritid
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 1 april 2020 18:42
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Utegym
Motivering
Hej
Utegym vid lillkyrka motions spår , detta för att främja invånarnarnas hälsa ,
alla kan inte åka in till Enköping för att träna
Bra miljömässigt att inte åka bil till Enköping för träning
Bra också runt covid -19 tider
Mvh

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2644940&frame=1

2020-05-26

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-11
Kommunfullmäktige

Paragraf 57

Ärendenummer KS2020/298

Medborgarförslag - Utegym
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om utegym vid Lillkyrkas motionsspår har inkommit den 1
april 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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