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Medborgarförslag om tennisplan på Trolltjärn
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat ett medborgarförslag om tennisplan
på Trolltjärn till fritidsnämnden för beslut.
Anton Johansson och Christoffer Larsson anför följande i ett medborgarförslag
2011-10-06.
Vi önskar att ni skulle kunna bygga en tennisplan på Trolltjärn, Bergnäset. Det
finns en bra redan asfalterad yta bakom basketplanen där det tidigare låg en
hockeyrink. Det vore bra, för alla andra tennisplaner i Luleå ligger på andra
sidan av stan och de är alltför ofta upptagna när man väl tar sig dit. Eftersom
ytan redan är asfalterad är det enkelt att bara rita upp linjer, stoppa upp nät
och stängsel runt om så inte bollen far iväg alltför långt.

Fritidsförvaltningens yttrande
Intresset och utövandet av olika fritidsaktiviteter varierar i tiden. Den asfaltyta
som förslagsställarna refererar till var tidigare en tennisbana. En yta som
byggdes om för enklare isaktiviteter när inget intresse fanns för tennisspel på
banan. För att kunna utföra önskade sommaraktiviteter på ytan erfordras en
totalupprustning/ombyggnad av planen.
Då vi eftersträvar att hålla samman aktivitetsytor för ”åretruntnyttjande”
anser fritidsförvaltningen att det resursmässigt är bättre att underlaget på
nuvarande isrink på Bergnäsets IP förbättras och att ytan iordningställs för
tennisspel sommartid.
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Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
-

avslå medborgarförslaget om tennisplan på Trolltjärn,

-

uppdra till fritidförvaltningen att senast 2013 förbättra underlaget
på isrinken på Bergnäsets IP och samtidigt iordningsställa ytan för
tennisspel sommartid.

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
-

avslå medborgarförslaget om tennisplan på Trolltjärn,

-

uppdra till fritidförvaltningen att senast 2013 förbättra underlaget
på isrinken på Bergnäsets IP och samtidigt iordningsställa ytan för
tennisspel sommartid.
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