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Fråi:

Mariana Franken

Skid<at:

den 28 november 2016 08:54

Till

Kristina Roslund P+erg
VB: Motion om att införa en Friiidsbank i vår kommun
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-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anne-Charlotte Karisson [mailto:lotta bun@hotmail.com?
ikiClat: den 26 november 2016 15:10

ill: fars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Frankfö <mariana.franken@toreboda.se>; Hans
.rsell <hans.thorsell@toreboda.se>
,mne: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun
Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

Erter att sett på Västnytt och deras reportage om Fritidsbanken i 18 olika kommuner, så tyckte jag att detta vore

något för vår kommun.

Fritiösbanken är en plats där du kan låna sport och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när du lånar en bok på
ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar tili spontanidrottande . Samt att bidra till en hållbar miljö

där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av.

i Uppsala län bestämde man sig för att införa detta i varie kommun. Man arbetar efter en modell som bygger helt på

lokala förutsättningar.

l Skövde kommun drivs Fritidsbanken av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och
Västra Götalandsregionen . Här kan man komma och låna sport och fritidsutrustning kostnadsfritt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :
- att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun

- att ma n kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de har infört det i samarbete med
ir?-ittsrörelsen
Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Ledarnöter:

Tjänstgörcmde

'?Första

ersättare:

omröstningen i omröstningen

?Andra

Ja Nej Avstår l Ja Nej Avstår

LarsfXke Bergu
Bengt Sjöberg (M) l
Karl§ohan-Gustafson (C) l

i

Anne-Charlotte Karlsson
S)

linn Brandström (M) i
l

Johan Cord (S)

l Birgit Sporrong (SD)

Johansson
l Bengt-Åke
(SD)

iPernilla Johansson (C) l
Anna-Karin Holgersson (S) f
Anne-Marie Lundin (M) l
l

Ewa Ewaldson (S)

Therese Erikson (V) TLars-Göran Asp (V)

l MarianneAsp-Henrysson
l iMariaNilsson(C) iX
(C')
l!ngmarAndhill (S) l
ilV{ikael Faleke (M) l
PeterSporrong-(SD) l
l

Hans Thorsell (S)

IGunnar Welin (M) l
l
r

Peter Granath (S)
Bo Andersson (S)

l

IDaniel Nord (C)
arlene Näslin (M) l
nilla Fransson (L) l
IJan Karlsson (MP) l
iBerit Bergman (S) i
IMarco Terenziani (SD) l

€

Kenneth Carlsson (S)

Allan Jakobsson (C) l
Magnus Dimberg (M) i
Göran Johansson (C), ordf. l
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