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Medborgarförslag - Skateboardramp Gislövs
läge
Sammanfattning
Tekniska servicenämnden har ombetts att besvara ett medborgarförslag som
inkommit gällande önskemål om skateboardramp samt förbättring av belysningen
på Piggvarsvägens lekplats i Gislövs läge. En miniramp, som föreslås, är
erfarenhetsmässigt en anläggning som snabbt bryts ner och får ses som en mindre
god satsning. I Gislövs läge har det under 2021 tillkommit dels en multisportarena,
dels ett utegym och dels en naturlekplats. Gislövs läge får således ses som väl
tillgodosett avseende satsningar av detta slag. Tekniska servicenämnden kommer
under 2022 att satsa på nya aktivitetsparker, varav den ena planeras få en
skatepark.
Tekniska serviceförvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn av lekplatsernas
belysning. Lekplatsen på Piggvarsvägens belysning skall ses över och förbättras
utifrån tillgängliga resurser. För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse,
rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Beslut TSN 2020/260 aktivitetspark Skegrie,
Beslut TSN 2020/352, Skate/trix cykelbana Anderslöv,
Projekt i Gislövs läge inom ramen för ”En miljon idéer”

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att avslå medborgarförslaget avseende delen om skateboardramp i Gislövs läge
att bifalla medborgarförslaget avseende översyn av belysning.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83
Trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Medborgarförslag har inkommit om skateboardramp samt förbättring av
belysningen på Piggvarsvägens lekplats i Gislövs läge. Förslaget kan således anses
bestå av två förslag, det om rampen och det om belysningen.
I Trelleborgs kommun finns sedan ett antal år en skatepark i Generationsparken i
centrala Trelleborg. Utöver detta finns inga byggda skateanläggningar i Trelleborgs
kommun. Med utgångspunkt i ett medborgarförslag (TSN 2020/352) planeras en
aktivitetspark, också innehållande en skatepark, i Anderslöv 2022 (investeringen
finns med i förslaget till investeringsplan 2022, denna är ännu inte beslutad i
kommunfullmäktige). Det har dock gjorts en förstudie över aktivitetsparken, där
det bland annat framgick att enklare träramper för skate har kort livslängd och är av
dålig kvalitet.
Under processen med satsningen ”En miljon idéer” (som startade 2020) föll det väl
ut i omröstningen för Gislövs läge. Medel beviljades till en multisportarena och ett
utegym som uppfördes på idrottsområdet nära Modeshögs förskola. En mindre
naturlekplats röstades också fram, denna ligger vid badplatsen vid Gislövs
strandmark. Gislövs läge har i närtid varit lyckligt lottat rörande anläggningar
utomhus för barn och ungdom.
Medborgarförslaget tar också upp lekplatsens belysning och föreslår en förbättring.
Det saknas helt belysning på många kommunala lekplatser, sannolikt beroende på
att detta inte prioriterades förr. Tekniska serviceförvaltningen har sedan ett par år
tillbaka förbättrat belysningen på några lekplatser per år. Lekplatsen på
Piggvarsvägen i Gislövs läge kommer att ses över och åtgärdas utifrån tillgängliga
resurser.

