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Kommunstyrelsen

Återrapportering - E-förslag om skateoch aktivitetspark i Löddeköpinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsgruppen för utformningen av Tolvåkersområdet får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en aktivitetspark inom området.
E-förslaget anses därmed avrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras därefter till
kommunstyrelsen.
Förslaget om en skate- och aktivitetspark i Löddeköpinge har fått 138 st namnunderskrifter per
2018-11-20.
Förslagslämnaren önskar en aktivitetspark i Löddeköpinge likt KAP (aktivitetsparken) i Furulund.
Det är viktigt att barn och unga i Löddeköpinge också får samma möjlighet till rörelse och lek. En
aktivitetspark är också viktig som en mötesplats.
Bildningsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde, 2018-11-14.
Nämnden är positiv till förslaget och är intresserad av att föra en dialog med barn och ungdomar
i den västra kommundelen för att lyssna av vad målgruppen önskar kring utformning.
Kommunstyrelsens presidium anser att arbetsgruppen som arbetar med utformningen av
Tolvåkersområdet ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kompletterande
aktivitetspark inom området. Det är viktigt att målgruppen för parken dvs. barn och ungdomar
får komma till tals.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag - Skate- & aktivitetspark i Löddeköpinge
Bildningsnämndens beslut § 91/2018 - E-förslag lokal aktivitetspark Löddeköpinge
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Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-12-05
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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.b
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.b
En betongpark på ca 350-400kvm med någon plats att "hänga" på hade gjort mycket för byns barn och
ungdomar.
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E-förslag: Lokal skate- och aktivitetspark i
Löddeköpinge
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.
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

Signature reference: ad06e4de-0b9f-481b-8f51-579c96953168
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Lokal skate- och aktivitetspark i Löddeköpinge
E-förslag - Skate- & aktivitetspark i Löddeköpinge

Beslutet skickas till
För kännedom
Sektorschef och biträdande sektorschef Arbetsliv och fritid

För verkställighet
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 92 av 104

