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Projekt Aktiv Fritid
Sammanfattning
I programmet för framtida bebyggelse centrala Herrljunga tätort, framtagen av plan- och
byggenheten, står beskrivet hur stadsparkens östra del succesivt kan utvecklas till en lekoch mötesplats, inte bara för de minsta. I denna "stora" plan kan man se Projekt Aktiv
Fritid som den "lilla" planen.
Bakom simhallen finns idag en gammal och utsliten skateboardramp. Den är så skadad att
den till och med kan vara farlig. Ungdomarna idag använder den mycket att cykla i då den
är oduglig för skateboard.
Projekt Aktiv Fritid vill ta bort rampen och ersätta den med en enklare flyttbar skatepark.
Den totala kostnaden är beräknad till 250 000 kr: 150 000 kr avseende skateparken och 100
000 kr avseende beredning av markytan. Delfinansiering sker ur folkhälsomedel med 100
000 kr.
Beslutsunderlag
Program för framtida bebyggelse centrala Herrljunga tätort; Plan- och byggenheten
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till Projekt Aktiv Fritid och äskar om 150 000 kr ur de
statliga medlen "Migrationspengarna" hos KS.
Viveca Lundahl
Folkhälsoutvecklare
Expedieras till:
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Bakgrund
Herrljunga tätort har för få mötesplatser. Den gamla rampen har blivit en mötesplats för
barn och ungdomar som kommunen måste värna om. Det skulle vara tråkigt att ta bort den
gamla rampen och inte ersätta den med en ny. Skateparken kan fortsätta vara en mötesplats
för ungdomar, och mötesplatsen kan i efterhand rustas upp och utnyttjas i en del av en
större lek- och mötesplats.
Projektet vill med mötesplatsen stimulera till en ökad integration mellan barn och unga. Att
umgås och ha roligt med varandra på fritiden är ett bra sätt att bli en del av gemenskapen.
Herrljunga kommuns integrationspolitiska viljeinriktning är att känna sig delaktig i
samhället. Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration förutsätter
ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur,
synsätt och samhälle. Integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle
med god integration måste ses som en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt där
alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet.
Projekt Aktiv Fritid är en samverkan mellan folkhälsan och fritidsavdelningen och syftar
till att skapa möjligheter för ökad fysisk aktivitet och gemenskap för barn och unga. Att
erbjuda barn och unga en aktiv fritid i sin närmiljö skapar naturliga mötesplatser och nya
sammanhang. Genom samverkan utvecklar vi kultur- och fritidsaktiviteter som förenar
människor över kulturgränser.
Ekonomisk bedömning
Beräknad projektkostnad 250 000 kr. Anspråk av de statliga "Migrationspengarna" med
150 000 kr. Delfinansiering av folkhälsomedel med 100 000 kr.
Samverkan
Projekt Aktiv Frid är en samverkan mellan tekniska nämndens fritidsenhet och
kommunstyrelsens folkhälsoutvecklare.

