Motion; Anläggning av utegym vid Nannberga hamn
Nannberga vatten samfällighetsförening

Trivselgruppen vill göra området trevligare och skapa mervärde för alla. En fråga som kommit upp från flera
medlemmar är om vi kan anlägga ett utegym på området.
För att säkerställa att hela föreningen står bakom beslutet skickar vi in denna motion.
•

•

•

Bakgrund:
o

Vi i trivselgruppen tycker att området kan förbättras. Det skulle vara trevligt om vi kan
förbättra möjligheterna att träna för alla som bor här och för våra gäster som kommer hit
och hälsar på.

o

Det är många som frågat om vi inte kan bygga ett utegym.

o

Trivselgruppen arbetar vanligtvis inte med så här stora projekt men ser att frågan ligger nära
vårt ordinarie ansvarsområde.

o

Vi som står bakom denna motion anser att det är ett bra initiativ att arbeta för människors
hälsa.

Förslaget:
o

Avsätt en yta för ett utegym vid antingen fotbollsplanen (på västra sidan) eller på området
närmast omklädningshytterna vid badplatsen (på södra sidan av kullen).

o

En övergripande plan/disposition avseende installationer/maskiner tas fram av
trivselgruppen.

o

I samband med framtagande av den övergripande planen görs också en grov budget och
projektplan för installationer. Vi antar att det tar 2 – 3 år innan alla delar är klara.
Finansiering tror vi kan ske med medel från trivselgruppen, föreningen och sponsorer.

o

Installationsarbete skall i första hand ske med eget arbete av en frivillig arbetsgrupp för att
på så sätt minimera kostnaderna.

o

Löpande skötsel av utegymmet ligger efter installation på trivselgruppen.

Kostnader
o

Budget tas fram efter att årsmötet gett ett principiellt godkännande av placering.

Vi hemställer till årsmötet 2021 att godkänna anläggande av ett utegym.
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