
Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Förslag att kommunen ska anlägga en motionstrappa i Vattenledningsparken

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Så kallade motionstrappor har blivit populära i Finland och byggs i raskande takt. 
Motionstrappor är en träningsform som också blir alltmer populär i andra kommuner runtom i 
sverige.

Mitt förslag är att även Eksjö ska bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken för dem som 
vill träna och motionera på ett roligt och lätt sätt. Att spring eller gå uppför trappor är bra för 
hälsan, kondition och styrketräning. En motionstrappa i Vattenlednings parken skulle dra mer 
folk till området, med kan också komplettera/användas av dem som besöker ishallen och 
simbassängen. En motionstrappa kan användas året runt för inga pengar.

En motionstrappa i parken skulle omfatta mellan 150-200 steg och räcken, med pausområden 
emellan. Den kan användas av kommunens alla invånare, i alla åldrar. Också turister. Parken 
som friluftsområde skulle förstärkas. Motionstrappor är ett komplement till löpning och 
promenader.

Vattenledningsparken är en naturlig plats för motionstrappan tack vare dess lämplig höjd.

Bifogat: bilder på en motionstrappa som byggts nyligen i Helsingfors.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
jesk@hotmail.com

 För- och efternamn
JESSE JOAKIM KARJALAINEN

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (3,91 MB)image00003.jpeg
    (5,2 MB)image00002.jpeg
    (6,01 MB)image00013.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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