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För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Värmeslingor på konstgräset

Motivering
Hej!

Vi är tre elever från Örsundsbroskolan i Örsundsbro som har ett par förslag på hur man skulle kunna förbättra våran 
hemort. Vi har bott här i hela våra liv och har stor erfarenhet samt kunskap om vad det finns för problem och vilka 
lösningar som skulle passa bäst. Vi tillhör även ungdomarna som har insikt om vad som egentligen är bäst för oss så 
att inte det är de vuxna som bestämmer vad som är bäst för oss. Vi kommer därför att lägga fram tre förslag. Det 
första förslaget är att lägga ner värmeslingor under konstgräsplanen. Konstgräsplanen i örsundsbro har ända sedan 
den har kommit till varit som ett centrum för ungdomen i örsundsbro såsom en enorm tillgång för fotbollssektionen 
för det lokala idrottslaget. Det är ett helt fantastiskt tillskott till örsundsbro och har troligen dragit många ungdomar 
från kriminalitet. Istället för att vara i någon sunkig gränd och göra illdåd så har ungdomarna kunnat spela fotboll 
eller bara hängt på konstgräsplanen och snackat och spelat fotboll så att en fin gemenskap mellan åldrar har bildats. 
Under vintern så är det tomt på gatorna i örsundsbro och alla sitter hemma och sitter fastklistrade bakom sina 
skärmar och säger att det inte finns några idrottsmöjligheter och det blir bara skidåkarna och hockeyspelarna som får 
utöva sin idrott.  Det finns dock ett stor problem som jag ser med planen. Det är att den inte fyller sitt syfte helt. 
Konstgräset byggdes för att b.l.a bara vara en bättre och finare plan än konstgräset men den har även i syfte att 
möjliggöra spel på vintern och sent på hösten. Det är där planen inte riktigt håller riktigt måttet då den när 
temperaturen kryper sig närmare noll så fryser vattnet på planen som har regnat där och planen blir både hal och 
stenhård och för mig som målvakt så gör det planen helt oanvändbar.  Under vintern så är det tomt på gatorna i 
örsundsbro och alla sitter hemma och sitter fastklistrade bakom sina skärmar och säger att det inte finns några 
idrottsmöjligheter och det blir bara skidåkarna och hockeyspelarna som får utöva sin idrott. För att konstgräsplanen 
inte är tillgänglig så ser man även stark anknytning till ökade inlägg om oskötsamhet på Händer i Örsundsbro 
gruppen på facebook Jag ser en ganska bra lösning för detta vilket är att lägga värmeslingor under konstgräsplanen. 
Det skulle  göra att isen smälter och trots det kalla vädret så skulle man kunna spela vilket gör att man kan spela 
under alla årstider vilket det är byggt för. Jag är fullt medveten om att det inte är optimalt att göra såhär i efterhand 
men man skulle få ut så otroligt mycket mer av konstgräsplanen. Det kommer att kosta en del och det kommer inte 
kunna ske med omedelbar verkan men jag tycker ändå att ärendet borde få en hög prioritering då det är det absolut 



viktigaste bland ungdomarna i Örsundsbro enligt min uppfattning då vi frågade en hel del elever hur man skulle 
kunna förbättra Örsundsbro och värmeslingor under konstgräsplanen var ett populärt svar. Så lyssna på ungdomarna!

Mvh Eleverna på Örsundsbroskolan
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