Mullsjö Kommun
Box 800 , 565 18 Mullsjö
kommun@mullsjo.se, 0392-140 00

Medborgarförslag till kommunen
1. Förslag
Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Förslag
(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)
Min familj bor på Sjövik i Sandhem och i vårt område finns idag en lekpark med en liten kulle i mitten. På ena sidan finns det gungor,
en liten klätterställning och en sandlåda. Här finns även två sittbänkar. På andra sidan denna kulle finns en stor grönyta som en gång i
tiden fungerade som en fotbollsplan. Jag har dock aldrig i vuxen ålder sett några använda denna utan det blir mest som en yta
kommunen klipper och inget mer än så. Jag tycker det är synd att denna yta bara finns där utan att utnyttjas så jag har funderat lite
kring vad man skulle kunna göra med den. Denna yta vore perfekt för två saker. Dels skulle man kunna anlägga en linbana för barn.
Den skulle kunna gå från kullen i mitten ut mot grönytan. På samma grönyta skulle man kunna anlägga ett utegym. I kombination
med detta skulle kommunen kunna plantera träd/buskar/häck och belysning för att rama in anläggningen. Förslagsvis skulle nån form
av stadsarkitekt anlitas för detta så att det blir snyggt och prydligt.
Nedan bifogas länk till lämpliga utegym som skulle passa in i miljön.
http://www.ute-gym.se/utegymbilder/
Nedan bifogas länk för lämplig linbana.
https://elverdal.se/svaevebane-or2285.html

Motivering
(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)
Detta skulle vara ett lyft för Sandhem. Idén skulle gynna både barn, ungdomar och vuxna, och vi skulle samtidigt göra något med en
yta som idag bara ser lite tragisk ut. All satsning på motion är bra satsning. Ett positivt beslut kan leda till att vi får färre sjuka i
kommunen. Sandhem har idag inget gym och många tycker att det känns onödigt att behöva pendla minst två mil för att styrketräna.
Ett utegym är alltid öppet och det kommer inte vara beroende av att ett visst kundunderlag. Detta förslag skulle även kunna göra
samhället mer attraktivt och således driva upp huspriser osv. Jag ser endast fördelar med detta förslag och hoppas att ni delar min
åsikt. Mvh,
Sandhem
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