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Idrotts- och fritidsnämnden

Motion av Anne Lennartsson (C) om etableringen av en
multisportanläggning modell Kulan i Björklinge
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
november 2015, att
Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som finns i Björklinge och tillsammans
med dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge,
-

samarbetsprojektet ska startas under våren 2016.

Motionen bifogas.
Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund
för beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar
som nämnden svarar för.
Arbetet med planen har inletts med att inventera befintliga anläggningar och relatera dessa till
de behov som finns i kommunens olika delar. Denna inventering beräknas pågå under hela
2016. Av denna genomgång kan redan nu preliminärt konstateras att bristen främst handlar
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om fullstora sporthallar och simhallar i tätortsmiljöer. Utifrån det underlag som nu finns
kommer nämnden att göra sin planering för förändring i utbud av lokaler och anläggningar
under 2017-2019. Motionen förordar en viss typ av anläggning som idag finns inom
kommunen. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv fungerar dessa anläggningar mindre bra då de
huvudsakligen bara används av pojkar. Ett utvecklat alternativ eller snarare komplement till
så kallade Kulan-anläggningar finns i form av allaktivitetsområden/-parker som riktar sig till
en bredare målgrupp. En analys behöver därför göras för att få en bild av vilka behov som
finns och vilka lösningar inom befintliga ekonomiska ramar som kan möta behoven. Inom
ramen för arbetet med lokalförsörjning har tagits fram en beskrivning på en allaktivitetspark
som utgår från att vara jämställd, trygg och generationsöverskridande anläggning som stödjer'Y,
både de boendes och skolans behov i ett område.
I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat
genom referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån
ålder, kön, användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även
föreningslivets engagemang en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som
efterfrågar anläggningar varigenom deras engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i
Björklinge som i kommunen i övrigt

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Motion angående etablering av en multisportanläggning mod IL, km,1 _ 264s _ 2.45-0
Kulan i Björklinge
I slutet av förra mandatperioden kom undertecknad i kontakt med ett antal
idrottsföreningar i Björklinge. Det visade sig att idrott är en stark sammanhållande länk
för dem som bor där.
I vårt möte framfördes önskemål om att tillsammans med kommunen anlägga en
multisportanläggning modell Kulan (lanserats av Svenska fotbollsförbundet), för att
utöka och bibehålla det stora idrottsintresset som finns bland Björklinges barn och
ungdomar, genom att underlätta och utöka möjligheterna för spontanidrott.
Anläggningen skulle dessutom med fördel kunna användas på dagtid av Björklinge
skola, både för idrottslektioner och på raster då den tilltänkta platsen ligger nära intill
skolan.
Kulan är något som finns på en del platser i kommunen, t.ex. i Sävja och Södra Årsta,
och hela idén med Kulan är just att vara en näridrottsplats för att locka fram och skapa
möjlighet till spontanidrott. Utformningen är:
•
•
•
•
•
•
•

En spontanaktivitetsyta med måtten 40w0 meter inhägnad med staket av
trä och stål
Konstgräs som underlag
Sex målställningar, två större på kortsidorna och fyra mindre på långsidorna
Två basketkorgar, två ställningar för volleybollnät.
Skruvar och bultar ska vara av rostfritt stål eller galvaniserade. Får inte finnas
några skruvar eller bultar m.m. som kan skada nyttjaren
Belysning rekommenderas
Garantier på byggnation (stål och aluminium) ska vara lo år och konstgräs
minst 5 år.

Bilder på en Kulan-anläggning: Konstgräs, basket, fotboll, innebandy, volleyboll etc.
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