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Förslag (endast ett ämne}* 

Tennisplan i Margretelundsparken, 
Beskrivning* 

Anlägg en kommunal Tennisplan på den gamla gruspianon ovanför gamla Bergsättraskolan. Den står bara där till ingen 
nytta mer, men tennis är väldigt eftersatt i Österåker, i min hemkommun Halmstad har vi tennisplaner i parkerna lite var 
stans. Do är asfalterade planer med staket och ett nät. Det är allt som behövs för att ungar och vuxna skall kunna spela 
en härliga tennisen, och gratis. Det måste vara gratis just för att alla ska kunna gå nod och spontanspela. Inte behöva 
boka tider som är DYRA. Det finns ju massor av fotbollsplaner som kostat en förmögenhet att anlägga och underhålla, 
mon ingen har tänkt på Tennis. En kommunal tennisplan, kostar lite att bygga men kräver inte något underhåll sedan. 

Alltså: Bygg en kommunal enkel tennisplan på gamla fotbollsgrusplanen i Margretelundsparken. Då får ni fler som blir 
intresserade av detta härliga spel, som ett alternativ till fotboll som heller inte passar alla barn, många vill ha en sport där 
de kämpar själva och utvecklar sig. Se på Wilander, Borg, Edberg .... 

Ni skall ta ett beslut, det är enkelt. Om det inte går att anlägga där, så anlägg någon annan stans också. 

Namn * 
Per Ekström 

(1! Ja8 samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast rnedborgarförsiaget 
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