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Anmälan av Medborgarförslag -Gör en 
aktivitetsanläggning i anslutning till gamla 
sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en aktivitetsanläggning görs i anslutning till 
gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 12 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
l. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 
månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen. 
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Med anledning av Mörbylångas 200-årsjubileum vill jag föreslå en aktivitets 
anläggning. 

Jag har föreslagit detta tidigare till Er med broschyr. 

Det bygger på att man gör en anläggning i anslutning till gamla 
sockerbuksområdet. Man bygger upp olika klätter ställningar och balans 
banor. Detta kommer att var på olika nivåer (Högt och Lågt). 

Se www.höjt&lavt.no där finns många olika utförande. För egen del har jag 
kontakt med Aslak som har en anläggning i Bjorli. 

Detta är till för alla åldrar. Barn från 1 meter (om man vill ha det så) tills man 
inte orkar gå. 

Ungdomar har något att fördriva sin fritid samtidigt som dem är ute i friska 
luften. Även föräldrar kan tycka detta är ett trevligt sätt att syssla med på 
fritiden. Man ser idag att när skolungdomar har lite ledigt från skolan så 
klättrar de upp och sätter sig på något. 

Får de tillgång till en sådan aktivitetspark så är jag övertygad om att vi får ett 
friskaresamhälle. 

Vi kan också tänka oss att denna typ av park skapar ringar på vattnet i form 
av att turismen ökar. Ökar turismen så kommer det troligen andra som är 
intresserade av att etablera sig i dess närhet. 

Man måste tänka på Cementa som kommer att friställa ett antal personer 
snart. En del av dessa kan få ett jobb i denna anläggningen. 

Det finns EU-bidrag att söka för att finansiera en del av det. Säkerligen finns 
det även andra bidrag. 

Det finns ingen liknande anläggning i närheten, så någon konkurrerande 
verksamhet finns inte! 

Kan en kommun bedriva ett badhus så kan man även bedriva en sådan här 
anläggning. 

Vänligen: 

J-G Karste, Benkroken 6, 38651 Mörbylånga 
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