
Österåker

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige
Datum 20|9-IO-O9

Dnr KS 20|9/0236-|OO

Medborgarförslag nr 30/20 I 9 - Lekplats på Ljusterö

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-09-06, 2019-09-09, 2019-09-23

och 2019-09-26 föreslår förslagsställarna att kommunen ska anlägga en lekplats på Ljusterö.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 30/2019 medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Tekniska nämndens ansvarsområde gällande: ansvara för anläggande,

drift och underhåll av parker och grönytor samt ansvara för förvaltning och reinvesteringar av

kommunala grönområden, lekplatser, djurhagar.

hr'Iedborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande dels den översiktliga

planeringen av användningen av mark och vatten samt att Kommunstyrelsen har ansvar för

kommunens ekonomiska ställnin .g

Bilaga

Medborgarförslag nr 30/2019

Jaag/M 02. QøuMM
Inge a Gardner

Kommunfullmäktiges ordförande
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivning*

Jag föreslår detta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft.

2. Främjar barnens glädje och rörelse.

3. Rörelse ökar koncentrationsförmâgan. vilket skulle leda till lugnare Iektionstimmar i skolan.
4. Det är kul, vilket leder till att konflikter minskar och förhoppningsvis reducerar mobbning till viss del.
5.Barnen kan leka där med sina familjer vilket ger större möjlighet för nyinflyttade och nyanlända att
skapa kontakt och gemenskap. I lek lär sig barnen språket mycket snabbare.
6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket motorikövningar tex balans, klättring, koordination
mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger vid matsalen vid Ljusteröskola.
Platsen är bara ett exempel på vart Iekplatsen skulle kunna ligga då vi inte vet vem som äger marken.

Namn* . . 'w
\

Hamena IAO Qom/vx

[Zhag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans rhed mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivning*

Jag föreslår detta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft.

2. Främjar barnens glädje och rörelse.

3. Rörelse ökar koncentrationsförmágan, vilket skulle leda till lugnare Iektionstimmar i skolan.
4. Det är kul, vilket leder till att konflikter minskar och förhoppningsvis reducerar mobbning till viss del.
5.Barnen kan leka där med sina familjer vilket ger större möjlighet för nyinflyttade och nyanlända att
skapa kontakt och gemenskap. I lek lär sig barnen språket mycket snabbare.
6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket motorikövningar tex balans. klättring. koordination
mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger vid matsalen vid Ljusteröskola.
Platsen är bara ett exempel på vart Iekplatsen skulle kunna ligga då vi inte vet vem som äger marken.

Namn *

CATGJN ”F/NNLK

.Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbDIats. Om iag inte samtvcker Dubliceras endast medborgarförslaget.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivnin *

Jag föreslår etta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft

2. Främjar barnens glädje till rörelse

3. Rörelse ökar koncentrationsförmågan, vilket skulle leda till lugnare lektionstimmar i skolan
4. Det är kul, vilket leder till att barnen är sysselsatta under raster eller utevistelse

,
vilket i sin tur

resulterar i färre konflikter och förhoppningsvis reducerar mobbing till vis del. eftersom barnen har att

göra, även på vintern.

5. Barnen kan leka där även på fritiden med sina familjer, vilket ger större möjlighet för nyinflyttade

eller de nyanlända att skapa kontakt och exempelvis lära sig språket ännu bättre och fortare.

6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket klättring. balans, koordination, mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger nedanför matsalen. Bara ett

exempel som iåq inte har náqon vetskap om vem som äger just den marken.
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Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivnin *

Jag föreslår etta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft

2. Främjar barnens glädje till rörelse

3. Rörelse ökar koncentrationsförmágan, vilket skulle leda till lugnare Iektionstimmar i skolan

4. Det är kul, vilket leder till att barnen är sysselsatta under raster eller utevistelse
,
vilket i sin tur

resulterar i färre konflikter och förhoppningsvis reducerar mobbing till vis del, eftersom barnen har att

göra, även på vintern.

5. Barnen kan leka där även på fritiden med sina familjer, vilket ger större möjlighet för nyinflyttade

eller de nyanlända att skapa kontakt och exempelvis lära sig språket ännu bättre och fortare.

6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket klättring, balans, koordination, mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger nedanför matsalen. Bara ett

exempel som iag inte h§_r__nágon vetskap om vem som äaer iust den marken.



Till Österåkers kommun 2019-09-04

Jag med fler som bor på Ljusterö och har barn önskar så att kunna få en ordentlig lekplats här ute,

förslagsvis vid skolan så att både skolbarn och förskolebarn lätt kan utnyttja den.

Blev uppmuntrad över att skriva detta till er närjag såg i tidningen om att Åkersberga hade fått en ny
aktivitetspark. Blev då påmind om min besvikelse över att Ljusterö oftast känns åsidosatt. Kanske

hade flera valt att bo här ute med sina barn om det fans att göra. Speciellt för barnen mellan 3-12 år.

Och vad skulle inte vara mer "simpelt "
än en ny, stor, rolig lekplats.

Jag föreslår detta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft

2. Främjar barnens glädje till rörelse

3. Rörelse ökar koncentrationsförmågan, vilket skulle leda till lugnare Iektionstimmar i skolan

4. Det är kul, vilket leder till att barnen är sysselsatta under raster eller utevistelse, vilket i sin tur

resulterar i färre konflikter och förhoppningsvis reducerar mobbing till vis del, eftersom barnen har

att göra, även på vintern.

5. Barnen kan leka där även på fritiden med sina familjer, vilket ger större möjlighet för nyinflyttade

eller de nyanlända att skapa kontakt och exempelvis lära sig språket ännu bättre och fortare.

6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket klättring, balans, koordination, mm.

7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger nedanför matsalen. Bara ett

exempel som jag inte har någon vetskap om vem som ägerjust den marken. Där skulle iallafall

fritidspersonalen även kunna ha bra koll.

Ljusterö skola har i dag en ca 20 år gammal lekplats på Iâgstatidets sida av skolbyggnaden. Den är

sliten och bör bytas ut. Har fått information om att den Iekplatsen tillhör Armada fastigheter och inte

har med skolan att göra.

Ser fram emot er respons!

Och vad kan vara viktigare än just RÖRELSE och glädjen till den :-)

Ha en bra dag!
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Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivning*

Jag föreslår detta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft.

2. Främjar barnens glädje och rörelse.

3. Rörelse ökar koncentrationsförmågan, vilket skulle leda till lugnare Iektionstimmar i skolan.
4. Det är kul, vilket leder till att konflikter minskar och förhoppningsvis reducerar mobbning till viss del.

5.Barnen kan leka där med sina familjer vilket ger större möjlighet för nyinflyttade och nyanlända att

skapa kontakt och gemenskap. I lek lär sig barnen språket mycket snabbare.
6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket motorikövningar tex balans, klättring. koordination
mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger vid matsalen vid Ljusteröskola.
Platsen är bara ett exempel på vart Iekplatsen skulle kunna ligga då vi inte vet vem som äger marken.
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[Z] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Lekplats på Ljusterö
Beskrivnin *

Jag föreslår etta för att:

1. Ljusterö inte har någon ordentlig lekplats och har aldrig haft

2. Främjar barnens glädje till rörelse

3. Rörelse ökar koncentrationsförmågan, vilket skulle leda till lugnare lektionstimmar i skolan

4. Det är kul. vilket leder till att barnen är sysselsatta under raster eller utevistelse
,
vilket i sin tur

resulterar i färre konflikter och förhoppningsvis reducerar mobbing till vis del, eftersom barnen har att

göra, även på vintern.

5. Barnen kan leka där även på fritiden med sina familjer, vilket ger större möjlighet för nyinflyttade

eller de nyanlända att skapa kontakt och exempelvis lära sig språket ännu bättre och fortare.

6. Det borde vara en ordentlig lekplats med mycket klättring, balans, koordination, mm.
7. Lekplatsen skulle ex kunna stå på gräsfotbollsplanen som ligger nedanför matsalen. Bara ett

exempel som iâg inte har någon vetskgp om vem somÅqer iust den marken.
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Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans rñed mitt medborgarförslag på
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ommunens webbplats. Om Jag inte samtycker publlceras endast medborgarforslaget.

i


