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Dnr 12.235-008

Medborgarförslag om utegym längs motionsstigarna i Luleå
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-08-27, § 161 överlämnat ett medborgarförslag
om utegym längs motionsstigarna i Luleå till fritidsnämnden för beslut.
Per Vedin anför följande i ett medborgarförslag 2012-07-24.
Luleås vackra läge speciellt kring Hälsans stig (Skurholmsfjärden), runt
Udden och Varvet, är mycket attraktivt för löpning och promenader. I
Stockholm och i flertalet andra städer har utegym anlagts och fler är
planerade. Mitt förslag är att anlägga ett antal enklare anläggningar för att
kunna styrketräna med kroppen som redskap på platser kring motionsstråken
i Luleå centrum med omnejd.
Basen för anläggningarna skulle bestå av stänger att hänga i olika höjder och
lägre parallella räcken (se bilder i förslaget). Med dessa hjälpmedel skulle alla
kunna utföra grundläggande övningar för rygg och bröst, för gammal som
ung, tränad som otränad. Även stockar att lyfta (som på Ormberget) är bra.
Denna typ av anläggning är både billig, tar liten plats och har en låg
underhållskostnad på grund av dess robusthet. Anläggningarna skulle göras
unika med färg eller skyltar så att de lätt skulle kunna fungera som
mötesplatser för motionärer. (För att hålla nere kostnaderna skulle de stora
gymkedjorna i Luleå kunna köpa utegymmets namn. Utegym ”Inpuls”,
”Helex” eller ”24 fitness”). Utegymmen bör markeras med ett lågt staket för
att förhindra hundar från att urinera på platserna.
Minst två bör anläggas. Ett på sträckan Norra hamn till Södra hamn och ett
runt Hälsans stig (Skurholmsfjärden.).
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Förslag till placering
Gräsområdet utanför Kvarteret Koltrasten på Norra Strandgatan 7 eller
grillplats nedanför Norra strandgatan 7-9.
Norra Strandgatan 25 vid ”ankdammen” och läktaren som finns där.
I närheten av Hälsans hus men på sjösidan av gångbanan
På gräsområdet mellan Bryggeriet och Varvet.
På gräsområde vid Hälsans stig nedanför skurholmsgatan.
På det stora gräsområdet nedanför korsningen Bensbyvägen/Svartövägen.

Fritidsförvaltningens yttrande
Fritidsförvaltningen har inte rådighet över de platser som förslagställaren
räknar upp. Det är tekniska förvaltningens park & naturavdelning som har
rådighet över dessa ytor. Fritidsförvaltningen är positiv till att det skulle
finnas enklare utegym längs promenadstigarna runt Luleå.
Fritidsnämnden beslutade 2011-12-14, 105 att bifalla ett förslag angående
utomhusgym på Ormbergets friluftsområde. Detta utegym färdigställs
sommaren 2013.
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Fritidsförvaltningen kommer att göra en utvärdering gällande nyttjandet
av utomhusgym på Ormbergets friluftsområde. Om detta faller väl ut
kan eventuellt flera enklare utomhusgym iordningställas på de ytor som
fritidsförvaltningen råder över.
Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
- avslå medborgarförslag om utegym längs motionsstigarna i Luleå.

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta
enligt fritidsförvaltningens förslag.
_____

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
- avslå medborgarförslag om utegym längs motionsstigarna i Luleå.
_____

Beslutsexpediering
Kommunledningsförvaltningen
Per Vedin
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