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Motionom narkskiitsel
Ökat underhåll av kommunens parker
Parker är viktiga mötesplatser inne i staden där människor kan ta del av en grönska som ofta
saknas i övriga delar av stadslivet. Tyvärr faller skötseln och underhållet av Eslövs parker och
grönområde efter och missköts i hög grad idag.

(*

Under slutet av sommaren kan gräs och undervegetationen
på Oklippta ställen i parken
Skytteskogen vara nästan i brösthöjd. Detta får hela parken att kännas misskött och den tappar
mycket av sin annars luftiga känsla. Likaså är det ett problem att det Oklippta gräset sänker

kvaliteten på stadens frisbee—golfbana då golfare ofta tvingas leta efter sina diskar i detta höga
gras.
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Döda grenar som—hänger kvar i träden förfular parken och utgör samtidigt en risk för de
människor som rör sig under träden.

Det allmänna och löpande underhållet av parken är också eftersatt. På vissa ställen har stigarna
blivit delvis övervuxna. Sly och ogräs har fått växa fritt och de historiska skyttevallarna blir
alltmer övervuxna för vart år som går.
Stora delar av parken saknar helt belysning vilket gör den extremt mörk redan på kvällarna något
som höjer ottyggheten
Med hänvisning

för de som rör sig kring området vid dessa tider.

till ovanstående

föreslås

kommunfullmäktige

besluta:

— Att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen

L)

— Att berörda nämnder och förvaltningar

får i uppgift att rensa bort döda grenar och träd

från Skytteskogen.

— Att berörda nämnder och förvaltningar

L;

får i uppgift att se till att en upprustning

av

Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigarna och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
— Att höja ambitionen
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