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§ 29
Hemställan om investeringsmedel för utegym i närheten av Kvarnbadet 
(FN 2020.020)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att använda de avsatta 700 000 kronorna i investeringsmedel för 
”Utegym kvarnbadet” i syfte att uppföra ett utegym i närheten av Kvarnbadet.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym i närheten av Kvarnbadet, mitt emot 
Sörgården 124 i anslutning till bron som går över väg 168.

Utegymmet syftar till att uppmuntra träningsovana till rörelse, däribland de som har en 
funktionsvariationer som påverkar möjligheten till traditionell träning exempelvis på grund av 
diagnos eller ålderdom.

Fokus på utrustningen är att träna balans och rörelsemotorik samt stimulera sinnen såsom 
känsel och hörsel. Förhoppningen är att miljön ska tillåta både fysisk träning och återhämning 
i form av sittplatser och vegetation. Utformningen ska anpassas i relation till resterande 
landskap och även lyfta de kulturmiljövärden platsen har i och med kopplingen till Mörby 
gård.

Platsen är strategiskt bra utifrån närheten till både Björkby-Kyrkvikens promenadstråk, 
Kvarnbadet, Väsbygårdens vårdboende, servicebostäder, koloniområde och Hälsans stig. Till 
Tuna torg är det 800 meter. Förhoppningen är att utegymmet ska fungera som ett utmanande 
inslag i människors vardag där platsen blir ett naturligt stopp längs med promenader.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hemställan Utegym Kvarnbadet 200423
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsmedel för 
utegym i närheten av Kvarnbadet

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att använda de avsatta 700 000 kronorna i 
investeringsmedel för ”Utegym kvarnbadet” i syfte att uppföra ett utegym i närheten 
av Kvarnbadet.

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym i närheten av Kvarnbadet, 
mitt emot Sörgården 124 i anslutning till bron som går över väg 168. 

Utegymmet syftar till att uppmuntra träningsovana till rörelse, däribland de som har 
en funktionsvariationer som påverkar möjligheten till traditionell träning exempelvis 
på grund av diagnos eller ålderdom.

Fokus på utrustningen är att träna balans och rörelsemotorik samt stimulera sinnen 
såsom känsel och hörsel. Förhoppningen är att miljön ska tillåta både fysisk träning 
och återhämning i form av sittplatser och vegetation. Utformningen ska anpassas i 
relation till resterande landskap och även lyfta de kulturmiljövärden platsen har i och 
med kopplingen till Väsby gård. 

Platsen är strategiskt bra utifrån närheten till både Björkby-Kyrkvikens 
promenadstråk, Kvarnbadet, Väsbygårdens vårdboende, servicebostäder, 
koloniområde och Hälsans stig. Till Tuna torg är det 800 meter. Förhoppningen är att 
utegymmet ska fungera som ett utmanande inslag i människors vardag där platsen 
blir ett naturligt stopp längs med promenader.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – Hemställan Utegym Kvarnbadet, 2020-04-23.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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