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Medborgarförslag om tennisbana i Antnäs
Ärendebeskrivning
Kristina Drugge anför följande i ett medborgarförslag 2010‐02‐15.
Förslag
Bygg en tennisbana i Antnäs.
Motivering
Jag tror på en meningsfull fritid för barn och ungdomar tillsammans med
vuxna och det finns alldeles för få tennisbanor i Luleå kommun. Antnäs är en
växande by med många barn och ungdomar och det finns en härlig
framtidstro i byn. Förslag på placering av tennisbanan kan vara där
boulebanan finns i dagsläget eller där det tidigare funnits en tennisbana (på
södra sidan av Älvsbyvägen där det har varit majbrasa de senaste åren). En
asfalterad tennisbana kräver en investeringskostnad men behöver sen i
princip inte underhållas. Spontanidrotten skulle öka eftersom tennis är en
enkel, bra och rolig motionsform då man dessutom får vara ute i friska luften.
För de barn och ungdomar i byn som är aktiva i Luleå Tennisklubb skulle
detta också innebära en betydelsefull närhet till bra träningsmöjligheter. Att
bygga en tennisbana i Antnäs är en värdefull investering för att få fler
kommunmedborgare att röra på sig och därmed få en bättre hälsa.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

-

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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Fritidsnämndens yttrande
När det gäller möjligheter till tennisspel är fritidsförvaltningens och
nämndens strategi att tennisspel på högre nivå och med kommersiellt syfte
primärt ska
ske på tennisanläggningen i Karlsvik. Att den kommersiella delen ska hän‐
visas hit beror på att det är intäkterna från uthyrningsverksamhet som möjlig‐
gör för Luleå Tennisklubb att finansierar hyran för hallen, utbildning och
tävling för föreningens ungdomar.
Ute i flera kommundelar har fritidsnämnden så kallade ”Kombibanor”
för ishockey på vintern och tennisspel under barmarksperioden. Underlaget
på kombibanorna får en sådan kvalitet att det möjliggör ”spontantennis”.
Har man högre krav och behov är det anläggningen i Karlsvik som gäller.
Antnäs IP är sedan början av 1990‐talet och är inom en femårs period i stort
behov av en totalupprustning. En kombibana saknas i Antnäs men kan an‐
läggas på ishockeybanans plats på Antnäs IP. I samband med detta bör även
belysningen för ishockey åtgärdas då den i dag bara precis klarar minimi‐
gränsen för ishockeyverksamhet. Ny belysning skulle också möjliggöra
tennisspel på höstkvällarna.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

bifalla medborgarförslaget om att bygga en tennisbana i Antnäs

-

uppdra till fritidsförvaltningen att i samband med framtagande av
investeringsplanerna för åren 2014 –2016 lämna förslag till en
kombibana för ishockey‐tennis på Antnäs IP till fritidsnämnden för
prövning.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

frågan om byggande av tennisbana i Antnäs får prövas av fritids‐
nämnden i samband med framtagande av investeringsplan för åren
2012‐2014.

_____

Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Karl Petersen (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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