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Medborgarförslag om utomhuslekplats inom varje
bostadsområde i kommunen
Stina Norén Sjögren anför följande i ett medborgarförslag 2007-05-09.
Jag och mina barn, Simon 10 år och David 6 år, föreslår härmed att Luleå
kommun tillhandahåller minst en rejält tilltagen, väl fungerande och för barn
utvecklande och inspirerande utomhuslekplats på varje bostadsområde inom
kommunen.
Det är viktigt att dessa lekplatser är tillgängliga för alla, alla tider under
dagen, och alltså inte är knutna till skolorna. Där ska finnas någonting för
såväl ettåringen som för tolvåringen! Lekplatserna ska vara utvecklade i
samråd med barn i alla åldrar och andra sakkunniga! Varför behövs det
lekplatser? Det finns flera starka skäl till detta:
1

Barn och deras föräldrar behöver mötesplatser – i närmiljön – där man
kan skapa sociala kontakter enkelt, kravlöst och gratis! Detta är inte
minst viktigt för alla dem som kommer från andra länder och kulturer!

2

Det är oerhört viktigt för barn att få social träning, och denna får de
främst genom leken med andra barn! Som nyinflyttad eller nybliven
förälder kan det vara mycket svårt att knyta nya kontakter där man bor,
eftersom det knappt finns kvar några allmänna lekplatser. Många håller
sig på sin egen gård – ibland t o m med egen studsmatta, pool o dyl.
Möjligheterna till naturliga möten på allmänna platser har definitivt
minskat kraftigt de senaste 20 åren, vilket är mycket destruktivt för
barnens sociala utveckling.
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Barn i dag blir allt fetare, orörligare och sjukare visar forskarna.
Motverka detta genom att ge barnen hälsosamma, lockande och
glädjefyllda alternativ till TV och dataspel. Ge dem möjligheten att välja
att röra sig i stället för att sitta stilla!

Hur ska man gå till väga när man genomför detta förslag?
A och O för att skapa inspirerande lekplatser som kommer att bli väl nyttjade,
är förstås att ni tar med de verkliga experterna när ni planerar lekredskapen
som ska köpas in! Tag med lekplatskatalogerna ut till förskolor och skolor och
tag råd av barn i alla åldrar, av flickor och pojkar, av förskolepersonal, lärare,
sjukgymnaster, föräldrar o s v.
Det mer byggnadstekniska överlåter vi till dem som kan den biten…
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
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