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Medborgarförslag, upprustning av lekplats vid
Båthöjden
Inkom den 2 maj 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att en viss upprustning av lekplatsen redan har
skett och att den som planeras är i linje med förslaget. Medborgarförslaget är
därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att lekplatsen i Båthöjden i Fisksätra är sliten och behöver
rustas upp. En inriktning mot naturbaserad lekplats föreslås och att lekplatsen
kompletteras med en grillplats.
Kommunen har redan börjat att rusta upp lekplatsen under 2021 genom att sätta
upp gungor och detta år kommer sliten utrusning att lagas eller bytas ut.
Naturmarken intill kommer ses över och kompletteras med material som
uppmanar till lek såsom stockar och kojmaterial. En grillplats kommer tillförs
området.
Investering samt tillkommande driftkostnad för grillplatsen sker inom ramen för
redan beslutad budget.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslag om att lekplatsen vid Båthöjden i Fisksätra är sliten och
behöver rustas upp. De gungor som plockades ned för minst ett år sedan har inte
ersatts och hela parken skulle kunna göras mer spännande. Läget i anslutning till
en skogsdunge skulle kunna nyttjas för att skapa en mer naturbaserad lekplats
med naturmaterial och växtlighet. En grillplats i området skulle också vara ett bra
komplement då många har kalas i parken på grund av pandemin.
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Enhetens utredning och bedömning
Varje år ser kommunen över vilka lekplatser som behöver få en mindre
upprustning genom att uttjänt utrustning lagas eller byts ut. Båthöjdens lekplats är
en av de platser där det finns ett behov av detta och sedan förslaget skrevs har
nya gungor satts upp och i år kommer övrig utrusning som är sliten ses över.
Kommunen planerar även att se över naturmarken i anslutning till lekplatsen för
att göra den mer inbjudande för lek genom försiktig röjning och utplacering av
naturligt material som stockar och kojmaterial. En grill monteras på lämplig plats
utifrån inkommit förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Investering: 50 000 kronor för röjning, snickeri i egen regi samt en grill.
Driftkostnad: 3000 kronor per år för tillkommande grillplats.
Investering och drift sker inom ramen för redan beslutad budget.

Konsekvenser för barn
En förbättrad lekmiljö med större möjligheter till fri lek i naturmarken samt en
grill som inbjuder till samvaro kommer att skapa positiva konsekvenser för barn.
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