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Svar på medborgarförslag nr I5/20I9 - Utveckla/bygg ny
skatepark

Kommunstyrelsens beslut

'1. Anse medborgarförslag nr 15 /20 '19 besvarad med hänvisning till att

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning

angående skatepark.

2. Utredningen ska återredovisas i samband med antagandet av

budgetdirektiven 2021.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den '19 mars 2019,

föreslås att en befintlig skatepark vid sporthallen utvecklas alternativt att det

anläggs en ny skatepark i anslutning till Österåkers gymnasium.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan ska utredas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsmtskott har behandlat ärendet 2019-12-l 1,

§ 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-1 1-28.

Protokollsutdxag Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-11-06,

§ 7:5.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.

Protokollsutdxag Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20. '37, 8:15.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstutlátandc daterat 2019-10-17

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

l. Anse medborgarförslag nr '15/2019 besvarad med hänvisning till att

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning

angående skatepark.

2. Utredningen ska återredovisas i samband med antagandet av

budgetdirektiven 2021.

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Forts.
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Forts. KS § 1:14

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Francisco Conneras (V) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedietas

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden
Kommunkansliet
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Medborgarförslag
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Förslag (endast ett ämne)*

Utveckla/bygg ny skatepark
Beskrivning*

Åkersberga. och hela norra sthlm. behöver ett bättre utbud av skate- och bmxrekreation.
Åkersbergas skatepark ligger relativt bra eftersom den ligger i anslutning till en större

satsning på sport och rekreation. Den är därmed värd att utveckla. Ett alternativ kan vara
att anlägga en ny park nära gymnasiet. på gångavstånd från roslagsbanan. I de nya
inomhussportanläggningar som byggs bör det även vara möjligt att, utöver fotboll, bandy
mm även vara möjligt att använda lokaler till skate under vintern.

En ny park bör ta höjd för både barn och avancerade åkare. Asfalt bör inte förekomma
alls i parken, utan all ákbar yta bör vara gjuten i betong.

Namn *

Mårten Karlsson

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget_

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress* | Postadress*

Telefon* Mobil

I E-oostadress

l_
Underskrift

I

Ort och datum*

Namnteckning*

NManM-vdliuande*

I

7”' Obligatoriska uppgifter

Österåken kommun
I
[84 86 Åkersberga [Te508-54OBIOOO

|
F11x05-5408I020

|
kommun@osterakcr.se

|
www.ostemker.se
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