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Medborgarförslag

Lomtjärnsparken – en outnyttjad pärla!

 Det finns i dagsläget ingen lekplats i Älvsbyns kommun som är stor och välutrustad, jag
tänker på Boden som är en förebild till mitt förslag. Där finns flera lekparker med mängder av
klätterställningar, gungor, rutschkanor mm som barn och föräldrar uppskattar mycket. Bygg
ut och om lekparken i Lomtjärnsparken och låt den bli en naturlig mötesplats för både ”stora
och små, nya och gamla” kommunmedborgare. Barn är otroliga på att söka kontakt och
kanske kan denna mötesplats ge en knuff i rätt riktning även åt oss föräldrar.
 Den nuvarande placeringen är bra, slänten är ett bra skydd och en naturlig avgränsning. Bygg
sedan ett mindre staket med en välkomnande ingång samt sittplatser för vuxna och barn. Satsa
ordentligt på en gång, ta gärna en titt på lekplatserna i Boden, eller återkom till mig om ni
behöver förslag. Denna lekplats skulle kunna nyttjas av sommarlediga familjer, kortare
utflyktsmål för barn i förskola och skola, en perfekt avkoppling innan eller efter handlingen i
byns affärer. Eller varför inte njuta i parken medan den andra föräldern går ärenden?
Lomtjärnsparken är säkert välbesökt även av turister och blir det en ordentlig satsning på
denna lekplats kommer det att sprida sig och man kanske väljer att stanna till i Älvsbyn på
grund av detta. Man stannar för att köpa en glass och sträcka på benen och barnen vill leka i
lekparken. Medan de leker kanske några från sällskapet undersöker Älvsbyns köpmän, tänk
vilka ringar på vattnet det kunde bli! Just nu är det Boden som innehar det bästa
”lekplatsryktet” men det tycker jag att vi ska ändra på!

Rusta upp lekplatsen i Lomtjärnsparken!

Fördelar:
1. En naturlig mötesplats för barn och vuxna från olika länder
2. Ett gott intryck av Älvsbyn
3. Bättre nyttjande av den så naturligt vackra Lomtjärnsparken
4. Ett utmärkt utflyktsmål

Nackdelar:
1. En viss kostnad, men jag hoppas att det kommer att betala tillbaka sig – jag kan inte undgå

att tänka på alla de miljoner som pumpas in på Älvåkra, i dessa valtider tror jag att det
vore klokt att satsa på övriga kommunmedborgare också…

2. ?

Tack för ordet!

Anna Lundberg, förälder till tre små som längtar efter en riktig lekplats
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