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Lundaförslaget – Discgolf på S:t Lars
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att avslå Lundaförslaget eftersom det finns god tillgång till
discgolfbanor i kommunen och det inte bedöms lämpligt att
anlägga discgolfbana på Sankt Lars i enlighet med det som
framförts i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har inkommit om anläggande av en discgolfbana i
Sankt Larsparken. Området är relativt folktomt efter skol- och
arbetstid sånär som på enstaka flanörer, och förslagsställaren tror
att en discgolfbana skulle locka fler besökare till parken under
kvällstid.

Underlag för beslutet




Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19
Bilaga, karta över Sankt Larsområdet
Lundaförslag 200928-KK_35-LU15

Ärendet
I ett Lundaförslag föreslås att en discgolfbana anläggs i Sankt
Larsparken. Parken tenderar enligt förslagsställaren att bli relativt
folktomt efter skol- och arbetstid och förslagsställaren tror att en
discgolfbana skulle locka fler besökare till parken under kvällstid.

Föredragning
Området kring Sankt Lars består dels av en stor park som omger de
gamla sjukhusbyggnaderna, dels av natur- och betesområden intill
Höje å. Parken kring byggnaderna ligger till stor del på privat mark,
medan natur- och betesmarken tillhör kommunen. De senare
markerna är inte lämpliga för discgolf.
Då det finns två befintliga discgolfanläggningar i Lund – en artonhålsbana på Sankt Hans backar och en niohålsbana på Galjevången –
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anser förvaltningen att behovet av discgolfbanor i Lund är väl
tillgodosett. Det finns dessutom ytterligare tre banor i angränsande
kommuner – Kävlinge, Eslöv och Sjöbo – och dessutom två banor i
Malmö.
Då tillgången på discgolfbanor i Lund med omnejd är god och parken
kring byggnaderna till stor del är privat mark medan natur- och
betesmarken intill inte bedöms som lämplig som diskgolfbana anser
tekniska förvaltningen att förslaget ska avslås.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
Anläggning av en discgolfbana i Sankt Larsparken skulle vara till
gagn för barn, förvaltningen anser ändå att förslaget inte bör
genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
Tekniska förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska
konsekvenser.
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