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7. Utegym Össeby IP (FN 2018.034)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsförvaltningen att under våren 2018 uppföra ett
utegym på Össeby IP enligt förvaltningens förslag, med finansiering från årligt
anslag.
Ärendebeskrivning

Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym på Össeby IP, i direkt
anslutning till de friidrottsytor som iordningsställs under våren 2018. Finansiering av
detta utegym föreslås bli årligt anslag, ”investeringsmiljon”, som fritidsnämnden har
till förfogande på årlig basis. Kostnaden för utegym och markarbete beräknas bli 500
tkr.
Beslutsunderlag

1. §33 Utegym Össeby IP
2. Tjänsteskrivelse Utegym Össeby IP
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§ 33
Utegym Össeby IP (FN 2018.034)
Beslut

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden hemställer om tidigare beslutade
investeringsmedel om 200 000 kronor och att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut.
Ärendebeskrivning

Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym på Össeby IP, i direkt anslutning till
de friidrottsytor som iordningsställs under våren 2018. Finansiering av detta utegym föreslås
bli årligt anslag, ”investeringsmiljon”, som fritidsnämnden har till förfogande på årlig basis.
Kostnaden för utegym och markarbete beräknas bli 500 tkr.
Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden hemställer om tidigare beslutade investeringsmedel om 200 000 kronor och
att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut.
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.
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Tjänsteskrivelse
Utegym Össeby IP
Förslag till beslut
Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsförvaltningen att under våren 2018 uppföra ett
utegym på Össeby IP enligt förvaltningens förslag, med finansiering från årligt anslag.
Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym på Össeby IP, i direkt
anslutning till de friidrottsytor som iordningsställs under våren 2018. Finansiering av
detta utegym föreslås bli årligt anslag, ”investeringsmiljon”, som fritidsnämnden har
till förfogande på årlig basis. Kostnaden för utegym och markarbete beräknas bli 500
tkr.
Bakgrund
Under 2017 etablerade fritidsnämnden 2 utegym i Vallentuna. I takt med att nya
Össeby IP växer fram ser förvaltningen stora folkhälsovinster med att etablera ett
utegym på platsen. Placering av utegymmet föreslås bli i anslutning till både
friidrottsytor och motionsspår. Denna placering ger utegymmet ett väldigt bra läge i
området. Platsen är indirekt upplyst från elljusspåret, och detta förstärks ytterligare
om fotbollsplanen används kvällstid, vilket ger ökad trygghet för motionärer.
Platsen används i stor utsträckning av det lokala föreningslivet, motionärer i
spårsystemet, och angränsande skola. Nyttjandepotentialen beräknas vara mycket
stor.
Arbetet med att uppföra ett utegym kan med fördel planeras i samråd med
entreprenör för friidrottsytorna som iordningsställs parallellt med viss
samordningsfördel.
Kostnaden för utegym på Össeby IP beräknas bli något kostsammare än tidigare
etableringar, då förutsättningarna för markarbete är sämre. Området är rikt på berg,
och en viss uppbyggnad av marknivå behöver göras.
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