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Ungdomsledare Kristoffer Nykopp:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111
Kommunen önskar alltid att få ungdomars åsikter kring områden och faciliteter
där ungdomarna rör sig. Pixne idrottsområde är en plats där både yngre och
äldre ofta vistas och där stor del av kommunens hälsa främjas. Idrottsområdet
behöver alltid utvecklas för att få så många invånare som möjligt att röra på sig
och motionera.
Förslag:
Ungdomsfullmäktige diskuterar ärendet och söker efter konkreta förslag på förbättringar av Pixne idrottsområde.
Beslut:
- Förslag på att skapa ett till utegym i samband med skidspåret. Ett utegym
med olika träningsredskap kunde skapas som förslag nära Bjerga. Detta
medför att motionärer kan träna både vid utegymmet i Pixne och Bjerga
och kombinera detta med löpning. Solf utegym kan besökas som exempel
på utegym.
- Belysningen vid idrottsområdet borde förbättras. Speciellt vintertid är det
svårt att se alla som rör sig på idrottsområdet. Bilar, traktorer och mopeder
rör sig mycket på samma ställen som både barn och vuxna.
- En eller flera infoskyltar borde placerar både vid infarten till idrottsområdet
och sen vid t.ex. idrottshallen. Både malaxbor och övriga besökare skall lätt
kunna hitta till den plats de tänker besöka.
_________

Ungd.fullm. § 20

Ungdomsledare Kristoffer Nykopp:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111
På begäran av fritids- och kulturnämnden så ska ungdomsfullmäktige fortsätta
diskussionen kring idrottsområdets utveckling. En arbetsgrupp för idrottsområdet blev tillsatt 18.9.2019 av fritids- och kulturnämnden. Arbetsgruppen bestående av representanter för berörda på området, tjänstemän och förtroendevalda
har gått igenom önskemålen och gjort upp en prioriteringslista på vad som borde finnas i Pixne
Bilagor:
- Arbetsgruppens förslag
Förslag:
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Fritidssekreterare Anders Hendricksson deltar i mötet och presenterar de förslag som arbetsgruppen för idrottsområdet sammanställt.
Beslut:
- Ungdomsfullmäktige kunde enhälligt konstatera att de föredrar fritidsnämndens förslag utöver arbetsgruppens. Största orsaken var att i arbetsgruppens förslag skulle kommunen vara utan idrottshall medan den nya
byggs. Förslaget att skapa en ny infart söderifrån intresserade även ungdomsfullmäktige.
- Placeringen av basketboll, volleyboll och tennis måste ses över så att det
inte placeras i skugga. Dessa är sporter som avnjuts på sommaren och bör
inte vara i skuggan. Placeringen behöver inte ändras så länge tillräckligt
med skog kan avverkas.
- Vid frågan angående bollhall eller konstgräsplan så valde ungdomsfullmäktige en bollhall med motiveringen att den kan användas vintertid.
- Den förslagna ungdomsgården och kulturområdet samt bibliotek intresserade medlemmarna men oro över olämpligt beteende lyftes fram. Platsen ligger nära bebyggelse och erfarenheter av när ungdomsgården tillfälligt var
vid församlingshemmet i Övermalax framkom. Dock med bra planering av
in- och utfarter så kan det funktionera, allt för att minska onödigt körande
med traktorer och mopeder i närområdet.
- Ungdomsfullmäktige efterlyser någon annan verksamhet än idrott vid pixneområdet. Biblioteket skulle utgöra en del men vill kommunen ha idrottsområdet som en samlingsplats för unga så skall även annat än idrott erbjudas.
_________

