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Tekniska nämnden

Lundaförslag – Utegym på Väster
Dnr TN 2020/50

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar ett utegym i Folkparken på Väster.
Förvaltningen föreslår att behovet av utegym i Väster arbetas in i
”plan för lek- och aktivitetsytor”.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020
Lundaförslaget Utegym på Väster daterad 6 november 2019

Barnets bästa
För äldre barn (ungdomar) kan utegym vara en viktig mötesplats och
möjlighet till gratis träning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett utegym beräknas kosta cirka 250.000-500.000 kronor i
anläggningskostnader och därpå följande drift- och
underhållskostnader. Förvaltningens förslag innebär inga
ekonomiska konsekvenser.

Miljömässiga konsekvenser
Anläggning av utegym har miljömässiga konsekvenser motsvarande
materialanvändning exempelvis utrustning, markanläggning och
belysning. Även själva anläggandet har en viss miljöpåverkan med
exempelvis transporter. I bruksfasen är de miljömässiga
konsekvenserna små, besökare förväntas cykla, springa eller
promenera till utegymmet.

Ärendet
Förslagsställaren önskar ett utegym i Folkparken på Väster med
motiveringen att ett utegym skulle bidra med fler besökare till
parken och vara hälsofrämjande.

Förvaltningens yttrande
Träning utomhus, i grupp eller på egen hand är populärt bland
lundaborna och förutspås vara en eftertraktad motionsform även
framöver. Det finns en efterfrågan på fler utegym och det kommer
regelbundet in önskemål till förvaltningen. Det finns idag ca tretton
offentliga utegym i Lunds kommun. Anläggning av ytterligare sju
utegym finns beslutade och finansierade, samtliga av dessa ska
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byggas av tekniska förvaltningen, det finns också fler förslag i olika
förslagsfaser.

Tekniska förvaltningen har inlett ett arbete med en plan för lek- och
aktivitetsytor där lämpliga platser att anlägga nya utegym och
aktivitetsstråk kommer att redovisas. Arbetet planeras att redovisas för
nämnden under 2020. Utifrån den kartläggning som gjorts instämmer
förvaltningen i att det finns få utegym i de västra delarna av Lund.
Önskemålet om utegym på väster kommer att tas med i ”plan för lekoch aktivitetsytor”.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

betrakta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar samt,

att

behov av utegym i Väster arbetas in i ”plan för lek- och
aktivitetsytor".

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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