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Svar på medborgarförslag om utegym samt hinderbana 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 95 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om utegym samt hinderbana. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet.  

Förslagsställaren anser att det bör byggas ett utegym samt hinderbana i 
anslutning till Sjöholmens badplats vid Landvettersjön. Genom detta förslag 
anser förslagsställaren att Landvetter kommer bli mer attraktivt som 
besöksmål.  

Vid den aktuella platsen finns i dagsläget, förutom en 
tillgänglighetsanpassad badplats och kiosk, även en aktivitetspark med 
tennis- och padelbanor samt äventyrsgolf. Kommunstyrelsen beslutade den 
18 november 2021 § 423 att bevilja ett medborgarförslag om att platsen 
även ska kompletteras med redskap för balansträning. Redskapen kommer 
att uppföras av förvaltningen under 2023.  
 
Investeringskostnaden för ett utegym uppgår till ca 400 tkr förutsatt att inga 
markarbeten behöver genomföras. När det gäller hinderbanor har 
förvaltningen inte uppfört några sådana. Enligt uppgift från Rävlanda 
samhällsförening, som uppfört en hinderbana, uppgick kostnaden för virke, 
makadam och spån till 85 tkr. Tillverkning och grävarbeten utfördes med 
ideella krafter. Kostnaden för såväl utegym som hinderbana påverkas 
mycket av vilket markarbete som behöver utföras. För såväl utegym som 
hinderbana tillkommer driftskostnader. 

Förvaltningen bedömer att det i området redan finns ett utbud som 
möjliggör fysisk aktivitet i flera former. Dessutom kommer redskap för 
balansträning att uppföras under 2023. Att dessutom uppföra utegym och 
hinderbana skulle medföra kostnader för såväl investering som drift och 
underhåll. Förvaltningen bedömer därmed att byggnation av utegym och 
hinderbana vid Sjöholmens badplats inte ska prioriteras. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 november 2022 
 Medborgarförslag om utegym samt hinderbana 

 
 
 
Päivi Malmsten Sanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Signeringsunderlag

Postnummer och ort

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Nils Ivar Carl-Johan Sunnerholm

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Utegym samt hinderbana

Beskriv förslaget
Då det genomförs ett stort arbete vid landvetters badplats började jag fundera om det saknas något i Landvetter!
Det saknas ett riktigt bra utegym( ett bra utegym finns vid sagoparken i Mölnlycke som mål).
Tänk er själva känslan att som småbarnsförälder och alla andra utövare ha möjligheten att köra ett pass på ett bra utegym för att 
efteråt ha möjligheten att hoppa i och bada i Landvettersjön! Det hade varit lycka för många!
Om man skall dra idén vidare om träning ser jag stora möjligheter att anlägga en hinderbana i anslutning till badplatsen där olika 
hinder skulle kunna sättas upp i skogen för att ge en allsidig träning. Det skulle även bidra med något som inte finns i närheten av 
Göteborg, en hinderbana som är av längre sträckning men som går i skog och kanske till och med skulle kunna innefatta 
vattenhinder. Som ni säkert vet är det ett stort intresse från många att springa hinderbana och det skulle kunna göra att fler väljer att 
komma och besöka Landvetter. Med det större inkomster och tryggare och säkrare miljöer då fler människor skulle vara ute och 
röra sig i områden som normalt sett inte upptäcks.
Jag har många år av uteträning och hinderbana bakom mig vilket gör att jag har mycket kunskap inom området. Tror mig när jag 
säger att ni har chansen att göra Landvetter och Härryda till något speciellt i Göteborgs regionen.
Jag hoppas och tror att ni ser möjligheterna till detta förslag! Hör gärna av er om ni vill prata vidare och hör fler av mina förslag. 
Jag har bott i Landvetter snart ett år och älskar Landvetter. Jag försöker göra mitt yttersta för att utveckla och förbättra Landvetter 
så det skall passa alla, att alla skall trivas och finna en mening med att bo här!
Mvh Carl-Johan
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