Motion
Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av
sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank
Liberalerna vill bidra till ett hållbart samhälle. Vi anser att bara för att man har råd
behöver man inte alltid köpa nytt. Detta gäller i hög grad inom idrotten. Barn ska kunna
prova på olika idrotter utan att föräldrarna måste köpa ny utrustning varje gång. Och
när en idrott överges och barnen växer händer det ofta att begagnad utrustning läggs åt
sidan och bara samlar damm.
Socialdemokraternas motion i KF om att skapa ett centrum för utlåning av sport och
fritidsutrustning, ett så kallat Sportotek, är ett initiativ som Liberalerna helhjärtat
stödjer eftersom detta var en av alla de frågor vi tillsammans i Mälarökoalitionen ville
driva.
Ett jämförbart koncept, som också bör undersökas är nämligen Fritidsbanken, som
under devisen ”Alla får låna-Allt är gratis-Smart återbruk” lånar ut sport- och
fritidsutrustning till en aktiv fritid. Fritidsbanken är precis som Sportoteket ett bibliotek
där kommuninnevånarna i alla åldrar kan låna utrustning, som t.ex. skidor, ridbyxor,
fotbollsskor, inlines, flytvästar, sovsäckar, och mycket mer.
Man kan dra paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet.
Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill
Fritidsbanken bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och
hälsa. Samtidigt bidrar detta till en hållbar utveckling då de jobbar med återbruket av
privatpersoner, föreningar, m.fl. skänkt material.
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ, som drivs utan kommersiella intressen.
Verksamheten bygger på lokalt och långsiktigt engagemang och finns på ett 90-tal orter i
hela landet. Vilka som startar upp Fritidsbanken ser olika ut från kommun till kommun.
Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom kommunen, lokala
idrottsföreningar, kyrkor och andra organisationer.
Liberalerna ser gärna att ett framtida centrum för utlåning av sport- och
fritidsutrustning just görs i samarbete med det civila samhällets olika aktörer och att
kommunens Idélabb med fördel får uppdraget att förbereda och genomföra projektet.
Liberalerna föreslår Fullmäktige besluta:
-att Ekerö kommun i samarbete med det civila samhällets olika aktörer inrättar ett
centrum för utlåning av sport- och fritidsutrustning

-att kommunens kultur-och fritidsnämnd får uppdraget att förbereda och
genomföra projektet
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