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Bildningsnämnden

Utredning om aktivitets- och
motionsplats i Barsebäcks by
Förslag till beslut
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om aktivitets- och motionsplats i Barsebäcks by.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag har inkommit som syftar till att anlägga en aktivitets- och motionsplats på den stora
grönytan, även kallad Maskrosvallen, i Barsebäcks by.
Förslagställaren önskar en bättre fotbollsplan, ”multibanor” att använda både som boulebana
och beachvolley-/handbollsplan, utegym, tennisbana, pingisbord i betong, bord och bänkar samt
en pulkabacke.
Bildningsnämnden beslutade, Bn §25/2018, att utreda möjligheter och kostnader för att
iordningsställa fotbollsplanen, anlägga ett utegym samt installera bord och bänkar för besökare.
Barsebäcks by har den 30 juni 2018 711 invånare varav 140 är i åldrarna 5-16 år. Samhället
omges av mer eller mindre hårt trafikerade vägar (E6, Pinhättevägen och Sjövägen) samtidigt
som området expanderar med nyinflyttade barnfamiljer. För yngre barn finns idag ett antal
lekplatser i byn och för ungdomar och vuxna bedöms möjligheten att förflytta sig till befintliga
aktivitetsytor i kommunen god.
Utredningen visar att anläggningskostnaden för fotbollsplan, utegym och bord/ bänkar är
ca 400 000 kronor. Medel för detta finns ej avsatta i budget. Behovet av aktivitets- och
motionsplats kan följas upp och bevakas i det fortsatta planeringsarbetet.
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Svar e-förslag aktivitets- och motionsplats
i Barsebäcks by
Beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besvara e-förslaget med att bildningsnämnden
kommer låta utreda förutsättningarna för en anläggning enligt e-förslaget.

Ärendebeskrivning
E-förslag har inkommit som föreslår en aktivitets- och motionsplats för alla åldrar i Barsebäcks
by. Aktivitetsplatsen föreslås innehålla bland annat pingisbord, utegym och pulkabacke och
anläggas i anslutning till den så kallade Maskrosvallen. Utredningen kommer inledningsvis att
fokusera på att undersöka möjligheterna att åtgärda gräsplanen, anlägga utegym, bord och
bänkar. Pulkabacke och multibanor bedömas inte vara realistiskt och kommer inte att i nuläget
vidare utredas.
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Förslag

Aktivitets- och motionsplats för alla åldrar
Barsebäcks Byalag, en högst aktiv förening i byn, driver frågor som är av intresse för våra bybor. Vi arrangerar
en stor mängd aktiviteter och hyr ut den s k Motionsstugan till bybor som vill ha sport, fest, yoga mm där. Vi
anordnar också olika sammankomster såsom pub, midsommarfirande, höstfester, byadagar med loppis etc
och vi samarbetar med organisationer som t ex Lions. Vidare engagerar vi oss i bygemensamma satsningar
som installation av bredband och Grannsamverkan, för att nämna några saker.

Med många nyinflyttade, stor nybyggnation och med många barnfamiljer och aktiva i alla åldrar, tycker vi det
är av stor vikt att kunna erbjuda diverse aktiviteter, inte minst utomhus. Vi vill bidra till bättre hälsa, friskvård
och en meningsfull fritid i byn och hoppas att Kävlinge kommun vill detsamma eftersom man har fått många
invånare i vår kommundel.

I dagsläget lockat utomhusmiljön i byn främst våra yngsta, i form av lekplatser, och vi önskar oss ett
aktivitetsområde/motionsområde för alla åldrar!

Då Byalaget disponerar Motionsstugan och har sin huvudsakliga verksamhet och material mm där, vore det
perfekt med satsningar på s k Maskrosvallen, gröningen intill Motionsstugan. Parkering finns redan och
cykelvägen går nära intill så tillfartsmöjligheterna är redan mycket goda.

På Maskrosvallen spelar vi fotboll, brännboll mm så vi vill behålla de stora ytorna. Ändå finns alla möjligheter
att utrusta några hundra kvadratmeter av tomten. Det vi bybor i Barsebäck skulle önska från Kävlinge kommun
är:

• Bättre fotbollsplan; En del av befintlig gräsmatta görs i ordning till en jämn fotbollsplan (sommartid
klipps gräset regelbundet men marken är ojämn och kanske kunde tumlas?)

• Boulebanor, 2 st, ”multibanor” som även kan användas för beachvolley och beachhandboll

• Utegym; ett ordentligt utrustat gym som t ex i Löddeköpinge

• Pingisbord i betong

• Några bord och bänkar

• Pulkabacke för barnen
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• Tennisplan

Med detta skulle vi få en fantastisk aktivitets- och motionsplats för året runt-bruk till alla våra bybor och
besökare. Dessutom skulle förskola och skola i byn också ha nära till och kunna använda platsen dagtid. Vi
hoppas kommunen ställer sig positiv till vårt förslag och i så fall kan föreningens motionsutskott ta fram t ex
budget och materialförslag mm underlag för beslut.

Barsebäck den 22 januari 2018
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