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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Gustav Cruce 
 
 
 
 
 
 Datum   
              2022-01-12   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS356 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om grillplats/grillstuga i 
motionsområdet Landehof i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 120 att till 
kommunstyrelsen remittera och besluta om medborgarförslag om 
grillplatser/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter. Förslaget 
tolkas som förslag på en grillstuga. Det är ett mer avancerat vindskydd med 
grillmöjlighet.  
 
Marken vid Landehofs motionsområde med tillhörande elbelysta 
motionsspår ägs av Härryda kommun för i första hand verksamheten för 
orienterings- och skidklubben OK Landehof. Därutöver är det ett attraktivt 
friluftsområde för allmänheten. Idrottsföreningen arrenderar cirka 2000 kvm 
mark runt klubbstugan. Skötsel och underhåll av hela motionsområdet sker i 
samverkan mellan förvaltningen och idrottsföreningen. Bland annat har 
förvaltningen under 2020/2021 bekostat ny belysning vid motionsspåren. 
 
På området finns redan fyra grillplatser varav två nära klubbstugan och två 
framför vindskydd några hundra meter från klubbstugan. Den föreslagna 
platsen bör ligga en bit bort från parkeringsplatsen och klubbstugan för att 
undvika att det blir ett lättillgängligt tillhåll med åtföljande risk för 
skadegörelse. Platsen ligger på kommunal mark som ej ingår i arrendet till 
föreningen. Kostnaden för en grillstuga skulle uppgå till cirka 150-200 tkr 
inklusive markarbete, inköp av byggsats och montering.  
 
Det finns gott om områden med grönska och friluftsområden i kommunen, 
några har också grillplats. Förvaltningens bedömning är att antalet 
grillplatser är redan är tillgodosett i det aktuella området. Förvaltningen 
föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.  
 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 
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 Medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet 
Landehof i Landvetter. 

 
 
 
 
Päivi Malmsten                                          Susanna Eskilsson Juhlin  
Sektorchef                                                  Verksamhetschef 
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Inskickat av: HENRIK EK
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#19500

Datum
2021-05-19 21:31

Ärendenummer: #19500 | Inskickat av: HENRIK EK (signerad) | Datum: 2021-05-19 21:31

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
Personnummer 

För- och efternamn 
HENRIK EK

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter

Beskriv förslaget
En bra plats för att göra en bra, riktigt grillplats är vid motionsområdet i Landehof.
Det finns idag grillplats med vindskydd längs ett av motionsspåren.(Möjligen att det finns ett till.)
Men tänker då även på en riktig grillplats med galler och kanske mer såsom en grillstuga, såsom den vid Delsjön/Bertilssons Stuga.
Det hade säkerligen blivit en succé bland alla skidåkare, orienterare, scouter och alla övriga motionärer.
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