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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-11-11

TSN 2019/520

Plats och tid

Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–15.45

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Deltar via Skype
Bengt Nilmo (M), Deltar via Skype
Mats Andersson (SD), Deltar via Skype

Övriga
Justeringens plats och tid

2020-11-16

Paragrafer

111–126

Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Benny Roth (KD)

Johnny Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-18

Datum då anslaget tas ned

2020-12-03

Förvaringsplats
Underskrift
Anna Pålsson
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§ 113 Medborgarförslag Utegym
Östervångsparken
Dnr TSN 2020/259

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att uppdra åt tekniska serviceförvaltningen att ta fram ett förslag på utegym och
placering av detta i Östervångsparken samt kostnadsberäkna detta
att redovisning av framtaget förslag och kostnadsberäkning sker i mars 2021.

Sammanfattning
Initiativtagaren till medborgarförslaget har i skrift förmedlat en inledande
redogörelse som läses upp av ärendets handläggare. Redogörelsen lyder enligt
följande:
"Östervångsparken är en park dit många av stadens invånare tar sig till för att
motionera. Det centrala läget med Vångavallen och Söderslättshallen närliggande
bidrar till den aktivitet vi ser där, likaså Söderslättsgymnasiet. En mångfald av
människor i olika åldersgrupper utövar sin vardagsmotion här därför tror jag att
ett utegym i Östervångssparken hade varit ett uppskattat inslag och en god
investering för Trelleborgs invånares hälsa.
Efter att ha besökt Böda Sands camping på Öland väcktes min idé om att lämna in
ett medborgarförslag om ett utegym i Östervångsparken, här finns ett exempel på
ett bra och genomtänkt utegym med ett stort utbud som väcker inspiration och
intresse för träning. Böda Sands utegym på Öland skulle vara ett bra exempel att
titta på om man planerar att bygga ett utegym i Östervångsparken och letar
inspiration till en bra anläggning."
Tekniska serviceförvaltningens sammanfattning av ärendet:
Medborgarförslag har inkommit med önskemål om etablering av utegym i
Östervångsparken. Östervångsparken har idag något av karaktären idrottspark och
här tränar människor i alla åldrar olika tider på dygnet. Östervångsparken skulle
vara väl lämpad för ett utegym, samtidigt som ett utegym likaväl skulle passa in på
en begränsad yta i kanten på någon av alla de gräsytor som finns i området kring
Vångavallen och Söderslättshallen. Med en omsorgsfull placering i parken torde ett
utegym kunna etableras.
Tekniska serviceförvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta
fram en lämplig lokalisering samt en kostnadsberäkning för ett utegym i
Östervångsparken och återkomma till nämnden i mars 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag Dnr KS 2020/613, tidigare medborgarförslag om utegym,
befintliga kunskaper om Östervångsparken och närområdet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

