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Inskickat av: OLA TEGVALD
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#63298

Datum
2022-03-26 08:28

Ärendenummer: #63298 | Inskickat av: OLA TEGVALD (signerad) | Datum: 2022-03-26 08:28

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
OLA TEGVALD

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Kvartersfotbollsplanen vid Högåsens förskola i Landvetter behöver renoveras

Beskriv förslaget
Under många år har fotbollsplanen förfallit och är verkligen behov av kärlek. Försök att få det åtgärdat har pågått under lång tid och 
detta medborgarförslag skrivs för att hjälpa Mark och anläggningar att få medel för renoveringen.
Det som behövs är att byta ut ytskiktet (gruset) och laga ett hål i staketet.
Se text, bilder och karta i bifogad PDF.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (326 KB)MedborgarförslagFotbollsplanen.pdf
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Landvetter 2022-03-26 

Kvartersfotbollsplanen vid Högåsens förskola i Landvetter behöver 

renoveras 

Problemet 
Under många år har fotbollsplanen förfallit och är 

verkligen behov av kärlek. Försök att få det åtgärdat 

har pågått under lång tid och detta 

medborgarförslag skrivs för att hjälpa Mark och 

anläggningar att få medel för renoveringen.  

Vad behövs 
Byta ut ytskiktet och laga ett hål i staketet. 

Hur illa är det 

Bilderna togs 20220324. Det är mer gräs än grus på planen. Den borde anses som ospelbar. Ytskiktet 

är väldigt ojämnt och skadesrisken är hög när man springer bland tuvorna. Det som fortfarande är 

grus har tagit formen av lera och vattenpölar ligger kvar länge på planen. Den diagonalgående 

”stigen” härstammar från dåligt återställande av Härryda Energis grävning 2015/2016 i samband 

med föstärknig av elnätet mot Regnvägen.  

Det finns 40 barn på Högåsens förskola och ~60 barn och unga i Slättåsvägens samfällighet som 

hindras spela fotboll så länge planen inte förbättras. Planen är en viktig plats att umgås för oss som 

bor i området. 

Vad har gjorts 
Ett ärende öppnades och har följts av mailväxling med Daniel Svensson på Mark och anläggningar. 

Nedan ses en sammanfattning om vad som sagts. I mailtråden har rektorn för Högåsens förskola, 

ordförande för Slättåsvägens samfällighet, jag, Daniel Svensson samt Lasse Jönsson medverkat. 

Högåsens 

Förskola 
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Landvetter 2022-03-26 

2018-11-20 Ola skriver en felanmälan på fotbollsplanen med ärendenr: [#1349285]. Ärendet 
stängs 2018-11-22  

2019-06-05 Daniel svarar "inga planer för åtgärd. Möjligt att jag kan använda 
investeringsmedel för åtgärd under kommande höst/vinter." 

2019-08-28 Ola påminner: "Hoppas du kan hitta medel för att komma hit och göra planen 
spelbar." 

2019-09-19 Daniel svarar: "Jag vet förhoppningsvis mer i slutet av oktober eller början av 
november vad jag har kvar i investeringsbudgeten." 

2019-11-04 Ola påminner: "Hur går det med fotbollsplanen vid Högåsens förskola?" 

2019-11-05 Daniel svarar: "Som min budget ser ut har jag tyvärr inga medel till att göra 
iordning denna plan." 

2019-11-05 Ola: "Hur går vi vidare för att få till budget för nästa år? " 
2019-11-05 Jennie: "Det är era maskiner som har kört upp planen så att den nu inte går att 

använda. " 

2019-11-08 Daniel svarar. "Jag kommer att få svårt inför kommande år att öka drift och 
investeringsbudgeten. Detta då vi står inför ett nytt ekonomiskt läge." 

2020-11-13 Ola påminner: " De stackars fotbollsspelande barnen får hålla till på en smal sträng 
av grus mellan målen, resten av planen är nu gräs. " 

2020-12-08 Jennie: "Styrelsen i Landvetter Östergård föreslår att vi kan arrendera marken av 
kommunen alternativt om ni inte vill göra något med den, ge den till oss." 

2020-12-18 Lasse: ”… Detta betyder att Daniel idag inte har någon budget för att underhålla 
dessa planer som annat än grönområden.” 

2020-18-19 Ola suckar och inser att Mark och anläggningar verkligen inte har budget. 
2021-10 Samfälligheten Landvetter Östergård tackar nej till arrendeförslaget 

Ett eget initiativ att riva upp gräset med bil och skrapa dragen i dragkroken har gjorts utan större 
framgång. 

Slutligen 
Vi har verkligen provat alla sätt vi kan komma på för att få ordning på planen. Vårt sista hopp är att 
Mark och anläggningar tilldelas medel för att utföra renoveringen. Det är kommunens anläggning 
och jag kan tycka att den borde hållas i sådant skick att den åtminstone inte är farlig att använda. 

Ola Tegvald, engagerad pappa och boende på Högåsvägen 
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Inskickat av: Lars Anders Fors
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#63344

Datum
2022-03-27 18:35

Ärendenummer: #63344 | Inskickat av: Lars Anders Fors (signerad) | Datum: 2022-03-27 18:35

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Lars Anders Fors

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Isbana/bandybana Härryda

Beskriv förslaget
I samband med byggandet av nya ishallen invid Härryda skola så vill jag att det anläggs en konstfryst isbana med bandyplans mått 
65x110 m.
Samordning av anläggningen gör att många innevånare kan ta del av skridskoåkning. Bandysporten är på frammarsch och det 
saknas en isbana i kommunen. Friluftslivet stärks.
Härryda samhälle skulle få ett lyft . Det finns bra bussförbindelser både från väst och öst.
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