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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Gustav Cruce 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-01-14   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS354 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om förbättring av grillplatser i 
naturreservatet Gallhålan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni § 120 att till förvaltningen 
remittera medborgarförslag om förbättring av grillplatsen i naturreservatet 
Gallhålan i Landvetter. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta om 
medborgarförslaget. Förslagsställaren menar att grillplatserna bör 
kompletteras med såväl galler som vindskydd/grillstuga. Prioritet ges till 
den östligaste platsen närmast Agntjärnsvägen. Förvaltningen bedömer att 
den första delen i medborgarförslaget kommer genomföras inom ramen för 
sedvanlig tillsyn. Den andra delen är tillgodosedd genom närheten till 
Landehofs friluftsområde där det finns två vindskydd. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 januari 2022  
 Medborgarförslag om förbättring av grillplatsen i naturreservatet 

Gallhålan 
 
 
Ärendet 
Förslaget innebär att inom Gallhålans naturreservat i Landvetter i första 
hand kvalitetshöja befintliga grillplatser med att tillföra grillgaller och i 
andra hand komplettera grillplatserna med grillstugor alternativt vindskydd.  
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I Gallhålans naturreservat finns minst två grillplatser varav förslagsställaren 
vill prioritera den östligaste – se nedan:

 
 
Något hundratal meter därifrån längre västerut invid Agntjärns strandkant 
ligger ytterligare en grillplats– se nedan: 

 
 
Cirka 1500 meter från Gallhålans naturreservat ligger Landehofsområdet 
med flera grillplatser samt två vindskydd. 
 
Grillplatser i allmänhet är avsedda att tillgängliggöra friluftsmiljön för 
enskilda eller grupper. De kan ha olika standard och konstruktion 
exempelvis en eldstad med stenar i en ring eller ett stående cementrör med 
eller utan galler. Galler till grillar är stöldbegärliga men kostnaden är 
försumbar och tillhör därför sedvanlig tillsyn. Att anlägga vindskydd 
alternativt grillstuga medför en engångskostnad på cirka 130 tkr om det 
genomförs av en entreprenör. Kostnad för drift och underhåll bedöms vara 
låga de första tre till fem åren.   
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att de två beskrivna grillplatserna i Gallhålan med 
fördel kan kompletteras med galler eller stående cementrör. 
Vindskydd/grillstuga finns i närområdet i Landehof friluftsområde.  
 
Kommunstyrelsen föreslås därför avslå medborgarförslaget och notera att 
förvaltningen kommer att komplettera med grillgaller inom ramen för 
sedvanlig tillsyn.  
 
 
 
 
Päivi Malmsten                                          Susanna Eskilsson Juhlin  
Sektorschef                                                 Verksamhetschef 
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Inskickat av: HENRIK EK
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#19491

Datum
2021-05-19 20:50

Ärendenummer: #19491 | Inskickat av: HENRIK EK (signerad) | Datum: 2021-05-19 20:50

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
Förbättring av grillplatser i naturreservatet Gallhålan

Beskriv förslaget
Det finns idag två grillplatser i naturreservatet Gallhålan och som används flitigt nu i pandemitider när man träffas allt mer 
utomhus. Där skulle man gärna sett att det fanns riktig grill med galler vid dessa två grillplatser.
Kanske även att man t.o.m. skulle kunna göra grillhyddor såsom vid Delsjön/Bertilssons Stuga. Alternativt att det vid grillplatserna 
finns vindskydd.
Det är framförallt den östra grillplatsen i reservatet är den som används av allmänheten och föreningar.
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