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Ärendet återremitteras till bildningsnämnden för komplettering i ärendet

Ärendebeskrivning
E-förslag om att anlägga en näridrottsplats på Skönadalsskolans grusplan har lämnats in.
Förslaget har lämnats över till bildningsnämnden för att yttra sig. Nämnden har gett KKL i
uppdrag att ta fram en prisindikation på vad en näridrottsplats kostar att anlägga samt
driftskostnaden. Bildningsnämnden har därefter lämnat över ärendet till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Då ärendet ligger inom bildningsnämndens verksamhetsområde föreslås därför nämnden att
kompletterar ärendet med en viljeinriktning.
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Förslag
Beskrivning om Näridrottsplats:
"En naturlig samlingsplats
En näridrottsplats/multiarena erbjuder en naturlig samlingsplats där allmänheten, oavsett ålder, kan inspireras
till spontan lek i en hälsosam miljö. Riksidrottsförbundets undersökningar visar att en aktiv livsstil har många
positiva effekter för individen där personer som rör på sig är friskare. Genom att anlägga en näridrottsplats i
ett strategiskt läge kan man skapa förutsättningar för en bra integration och inspirera till en sund
sysselsättning."
Bakgrund:
Vi har skapat en grupp för att väcka frågan om att investera i vår närmiljö och göra området levande runt
skolan i Hofterup/Ålstorp. Genom att aktivera barn och ungdomar samt att verka för en naturlig samlingsplats
i vår by.
Vi har en fantastisk skola som presterat med dem bästa resultaten i Sverige, både med skolmat och
studieresultat.
En engagerad lärarkår och en trygg tillvaro för våra barn.
Vi har även en fantastisk fritidsgård som lockar till sig elever från våra närliggande tätorter då dem engagerar
sig mycket i våra ungdomar.
Det är även påvisat att studieresultaten blir bättre om fysiskt aktivitet utföres i anslutning till lektioner.
Detta har även skolan infört i årskurs 5 & 6 på Skönadal.
Detta förslag kan hjälpa skolan, eleverna och idrottslärarna med mer fysisk aktivitet och mer spontanidrott på
fritiden som då också genererar bättre studieresultat.
Vårt förslag innefattar en näridrottsplats, 5 manna konstgräsplan, löparbana samt ett utegym, där allt får plats
befintligt område vid skolans grusplan.
Genom detta förslag så kanske man även får bukt med skadegörelsen på bl.a. skolan då det blir mer aktivitet
runt skolan under dygnets alla timmar.
Utdrag ur "Näridrottsplats - för fysisk aktivitet i boendemiljö"
från Sveriges Riksidrottsförbund
Kommunerna har dessutom ansvaret foࡇr skolgaࡈrdarnas utformning. Vi vill understryka den betydelse
skolgaࡈrdarna har foࡇr elevernas moࡇjligheter till lek och roࡇrelse. Laࡇmpligt utformade skolgaࡈrdar kan stimulera
fysiska aktiviteter genom att fungera som arena foࡇr motion och idrott.
Läs mer i länken nedan:
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/anlaggningar/naridrottsplats.pdf
Detta är vårt förslag!
/Från en engagerad förälder i Hofterup/Ålstorp.

Sida 723 av 740

https://synpunkt.kavlinge.se/Admin/PrintMatters.aspx?GoBack=1&Close=1&PrintVar=P... 2016-10-13

Utskrift

Sida 3 av 4

Bilagor
1

JPG

Hofterup-3D-Skiss-270916-01

2

JPG

Hofterup-3D-Skiss-270916-02

3

JPG

Hofterup-3D-Skiss-270916-03

4

JPG

Hofterup-3D-Skiss-270916-04

Slutdatum

2017-01-10

Status

Publicerad

Förslaget lämnas till
Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens

Sida 724 av 740

https://synpunkt.kavlinge.se/Admin/PrintMatters.aspx?GoBack=1&Close=1&PrintVar=P... 2016-10-13

Sida 726 av 740

Sida 727 av 740

Sida 728 av 740

Sida 729 av 740

Sida 730 av 740

