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Medborgarförslag om utegym eller hundrastgård
inom Gulsippans parklek.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/382.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att ett utegym
alternativt en hundrastgård anläggs inom parkleken Gulsippan.
Skribenten som ofta promenerar genom parken anser att det är synd
att det inhängnade området som tidigare inrymde en pumptrackoch skateanläggning nu står tomt till ingen nytta.
Förvaltningen är positiv till förslaget och kan informera om att det
sedan en tid pågår planering för installation av ett utegym inom
Gulsippans parklek. På platsen för tidigare pumptrack- och
skateanläggning anläggs ett tillgänglighetsanpassat utegym med
träningsmöjligheter för både unga och äldre. Projekteringen för
utformning av ett utegym avslutas under maj, därefter följer
offertförfrågan under juni. Uppstart av anläggningsarbetet planeras
till augusti med beräknat färdigställande under oktober.
Förvaltningen avser att skapa en attraktiv mötesplats, den aktuella
ytan får en ny funktion och befolkas med motionärer och andra
idrottsutövare vilket leder till en positiv platsaktivering och en
tryggare miljö under fler av dygnets timmar.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att ett utegym
alternativt en hundrastgård anläggs inom parkleken Gulsippan.
Skribenten som ofta promenerar genom parken anser att det är synd
att det inhängnade området som tidigare inrymde en pumptrackoch skateanläggning nu står tomt till ingen nytta. Skribenten anser
därför att ett utegym eller en hundrastgård vore ett bra sätt att återta
den nu dåligt utnyttjade platsen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och kan informera om att det
sedan en tid pågår planering för installation av ett utegym inom
Gulsippans parklek. Syftet är att skapa förutsättningar för en
välbefolkad, trygg och upplevelserik miljö som kan minska den
upplevda känslan av otrygghet i området.
På platsen för tidigare pumptrack- och skateanläggning anläggs ett
tillgänglighetsanpassat utegym med träningsmöjligheter för både
unga och äldre. Redskapens utformning och storlek kommer att
anpassas efter dessa målgrupper. Projekteringen för utformning av
ett utegym avslutas under maj, därefter följer offertförfrågan under
juni. Uppstart av anläggningsarbetet planeras till augusti med
beräknat färdigställande under oktober.
Förvaltningen avser att skapa en attraktiv mötesplats, den aktuella
ytan får en ny funktion och befolkas med motionärer och andra
idrottsutövare vilket leder till en positiv platsaktivering och en
tryggare miljö under fler av dygnets timmar.
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