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Bildningsnämnden

Lokal skate- och aktivitetspark i
Löddeköpinge
Förslag till beslut
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en dialog med ungdomarna
i kommunens västra delar i syfte att diskutera förutsättningarna för en ny mötesplats i
Löddeköpinge.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett e-förslag om att anlägga en lokal skate- och aktivitetspark i Löddeköpinge.
Kävlinge kommun har anlagt en aktivitetspark, KAP i Furulund vid Vikenområdet, detta föregicks
av diskussioner med ungdomar från hela kommunen och man kom fram till att endast en
anläggning skulle byggas och att Furulund var den bästa platsen. Dessa förutsättningar har inte
ändrats så därför föreslås att e-förslaget avslås.
Bildningsnämnden ser dock positivt på förslaget med en ny mötesplats i Löddeköpinge. Därför är
man intresserad av att föra en dialog med barn och ungdomar i den västra kommundelen för att
lyssna av vad innehållet på en sådan kan vara. I dagsläget finns ingen självklar yta för ny
mötesplats.

Beslutsunderlag


E-förslag - Skate- & aktivitetspark i Löddeköpinge

Bildning

________________________________

____________________________

Anneli Nilsson
Sektorschef Arbete & Fritid

Lena Nilsson
Chef idrottsanläggningar

Beslutet ska skickas till
Bildningsnämnden
Lena Nilsson
• Lena.Nilsson@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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För kännedom
Sektorschef och biträdande sektorschef Arbetsliv och fritid
För verkställighet
Kommunstyrelsen
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Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

FRITID

Rubrik

Lokal skate- & aktivitetspark i Löddeköpinge

Förslag
Idag finns det ingen aktivitet för barnen och ungdomarna som inte kostar pengar att utföra. Det leder till a
barnen och ungdomarna blir påhittiga och börjar springa på skoltaken på Tolvåker, panga rutor, förstöra o
ljudförorena sin omgivning i brist på annat att göra. Alla barn är inte ämnade för att spela fotboll.
En skatepark med en spontanidrottsplats kan bli en bra mötesplats som uppmuntrar till en aktiv fritid, vilk
bra både för miljön och för hälsan.
Idag måste man åka in till Vikenområdet om man vill åka skateboard eller sparkcykel på ramper med bra
kvalitet. Med en lokal skatepark kan fler ta sig dit och aktivera sig.
En betongpark på ca 350-400kvm med någon plats att "hänga" på hade gjort mycket för byns barn och
ungdomar.

Bilagor
Slutdatum

2018-11-08

Status

Inväntar beslut från nämnd

Förslaget lämnas till

Bildningsnämnden

Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens
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