
---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från: sara magnus Ivarsson <sara.magnus.ivarsson@gmail.com> 
Datum: 19 januari 2023, 15:13 centraleuropeisk normaltid 
Ämne: motion inför möte 19 mars 
Till: Lerbergets Byalag <byalaget@lerberget.se> 
 
Att främja lek och rörelse är viktigt och bra. Många barn och ungdomar behöver ha 
ställen att få utföra detta på. 
Den nya lekplatsen är ett sådant ställe och intill åt söder på gräsytan, finns 2 
järnramar som används som fotbollsmål ( vet ej om användningssområdet var till ngt 
annat förr i tiden). 
Mitt förslag är att dessa tas bort. Dels för att de inte har nät, men främst för att de 
ligger så dåligt till i förhållande till lekplatsen. Om ett barn, tonåring eller för den delen 
vuxen skulle skjuta ett skott som går bredvid eller igenom målramen, finns stor risk 
att det kan träffa de allra minsta barnen, det skulle vara mindre roligt och även kunna 
leda till skador som vi ej önskar. 
 
Jag föreslår att byaföreningen, köper in 2 mål med nät, alternativt kollar om någon vill 
sponsra till dessa, och att de sedan placeras norr om lekplatsen, en bit bort. 
 
Även föreslår jag att man skulle gräva ut en rektangel till en beachvolleybollplan norr 
om lekplatsen, som man kan fylla med mjuk go sand. 
Allt för mer rörelse, socialt umgänge och lek 
/Magnus Ivarsson 

 

 

Styrelsens förslag till beslut: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås, men med följande kommentar:  

Fotbollsplanens läge i relation till lekplatsen är inte entydigt negativt. Många föräldrar 

uppskattar närheten, då de lättare kan utöva tillsyn över sina barn oavsett aktivitet. Att 

flytta målen till området norr om lekplatsen kan stöta på problem, då den omfattas av 

strandskydd. Däremot bör det norra målet flyttas någon meter söderut för att komma en 

bit bort från lekplatsen. Det ska påpekas att själva lekplatsen till större delen ligger på 

hamnområdet.  

Vad beträffar nät till målen är styrelsen tveksam, då de har en benägenhet att 

vandaliseras.  

Att gräva ut för en beachvolleyplan norr om lekplatsen lär bli svårt att genomföra på grund 

av strandskyddet. 

Önskvärt att det finns en dialog mellan föräldrar som nyttjar platsen för att hitta 

fungerande regler. 

 

mailto:sara.magnus.ivarsson@gmail.com
mailto:byalaget@lerberget.se

