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Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, sammanträdet den 27 april
2015

Motion angående fler centrala kommunala lekplatser

Förslag till be,...ilut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att bygga fler kommunala
lekplatser i centrala Sundsvall.

Bakgrund
I Sundsvalls stadsvision kan man läsa att stadens parker skall vara en plats
för möten, och att de skall fyllas med innehåll. I takt med den starka
urbaniseringen måste kommunen jobba för att skapa attraktiva
mötesplatser där människor kan mötas naturligt centralt, vi tror att
lekplatser är en viktig del i strävan efter en levande stadskärna där
människor både vill bo, och spendera sin fritid. Genom "Sundsvalls
vardagsrum" har vi sett en fantastisk utveckling av stadskärnan men vi ser
ytterligare möjligheter för just lekplatser.

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer bara 5 % av befolknings-
ökningen fram till 2022 bestå av personer i arbetsför ålder. För att
Sundsvall skall kunna möta framtidens utmaningar måste vi som kommun
vara attraktiv för barnfamiljer. Sundsvall skall vara en plats där urbant liv
kan kombineras med grönområden och lek.

l lekparksguidens karta över stadens lekparker ligger endast 3 av 85 i
närhet till stenstaden. Att f1er lekparker idag ligger utanför stadskärnan gör
att människor inte kan kombinera besök i lekplatsen med Lex. shopping
och restaurangbesök vilket är negativt för stenstaden. När majoriteten av
den tunga trafiken nu leds runt stadskärnan finns stor potential att locka
människor in i ett fräschare och grönare Sundsvall.

Att besöksnäringen också gynnas aven mångfald av aktiviteter i allmänhet
och lekplatser i synnerhet är Jönköpings kommun ett gott exempel på.
Miljonsatsningar på lekplatser i olika storlekar har varit ett välanvänt
verktyg för stadens destinationsbolag i arbetet för att stärka dess
attraktionskraft, speciellt hos barnfamiljer.
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Förslag

Kristdemokraterna föreslår att kommunen bygger fler lekplatser i centrala
parker och längs med stadens stråk för att göra staden mer levande. Barnen
är vår framtid, låt oss bygga en stad för dem.

Underskrift

Liza-Maria Norlin, gruppledare (KD)
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