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Kommunstyrelsen
Kommundirektör Bo Renman

Tyresö Sportcenter
Komplettering till tjänsteskrivelse för om- och tillbyggnad av Tyresö
Sportcenter

Fritidsenheten, Thomas Dennerby tillsammans med Stefan Fridén, träffade
tisdagen den 10 september Tyresö Tennisklubb och dess representanter, Nicklas
Manns och Thomas Jacobsson. Målsättningen med mötet var en uppdatering av
nuläget kring om- och tillbyggnationen av Tyresö Sportcenter.
Finansiering
Allmänna Arvsfonden har ännu inte gett något besked om bidrag. De behandlar
ansökan i samband med definitivt beslut från föreningen om byggstart samt
besked angående bidraget från Tyresö Kommun. TTK känner dock att de har
denna fråga under kontroll. De har många olika delar som omfattas av de
kriterier som arvsfonden ställer, t ex verksamhet för funktionshindrade,
nyskapande och verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Anläggningen
kommer också att tillgänglighets anpassas. Dessutom kommer man att starta upp
”paddle-tennis” vilket är en lite långsammare form av tennis på mindre yta. Väl
anpassad för personer som har svårare att röra sig och en väldigt populär
motionssport bl. a i Spanien. Man räknar med att kunna få upp mot 6 miljoner
kronor från Allmänna Arvsfonden.
Via Idrottslyftet (RF och Stockholms Tennisförbund) är man beviljade 2 miljoner
kronor.
Tyresö Kommun bidrar inom en ram av 6 miljoner kronor.
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Via Handelsbanken finns redan nu lånelöfte upp till 3,5 miljoner kronor.
Från Boverket (energiomställning) blev man inte tilldelade några pengar för 2013.
Det går att söka varje år och en ny ansökan kommer lämnas in för 2014.
Totalt sett är man väldigt nöjda med kalkylen och känner att man har ekonomin
under kontroll. Vad TTK kan se nu kommer man att hålla sig inom de
budgetramar som tidigare angivits, d v s upp till 20 miljoner. En ny och utökad
verksamhet kommer kunna generera överskott så att man till och med kunna
skapa en ekonomisk buffert.
Verksamhet
Medlemsantal:

Pojkar

Flickor

Totalt

Bollskola 4-6 år
Minitennis 6-8 år
Tennisskola 8-20 år
Tävling/utveckling 10-20 år
Badminton

270
70
189
14
90

210
65
140
9
68

480
135
329
23
158

Totalt:

1125

Seniortennis Dagtid
Mattcurling Seniorer Dagtid

40
110

10
90

50
200

Totalt:

250

Utöver detta har TTK ett samarbete med flertalet förskolor och personal som
bedriver pedagogisk omsorg i privat regi, vilka kommer till hallen och har rörelse och
motorikträning. Även kommunens skolor har sina racketidrottsdagar i hallen. Tyresö
Kommun (sågen) har sin friskvård i Tyresö Sportcenter.
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Antal deltagartillfällen
2010: 12 988 st.
2011: 14 923
2012: 16 910
Verksamheten i Tyresö Sportcenter går ständigt uppåt. Den ökar med ca 2 000
deltagartillfällen per år. Idag är verksamheten fullbelagd, sett till antalet utövare, och
för att kunna ta emot fler barn krävs fler banor och därmed fler tider att spela på.
Storleksordning räknat efter deltagartillfällen:
1. HSK
2. TFF
3. TT IBK
4. Tyresögymnastiken
5. Tyr Ryttarförening
6. Tyr Handboll
7. Trollbäckens Tennisklubb
Övrigt
TTK är noga med att påtala att man i framtiden kommer att behöva fler
utomhusbanor. På Fårdala är banorna renoverade och i bra skick. Däremot skulle
byggnaden behöva renoveras. På Persudde är både banor och byggnad i dåligt skick.
Arrendet på Persudde skulle man kunna släppa om man får 2-4 nya utomhusbanor
som ersättning. Geografisk placering bör vara så att man kan samla verksamheten
kring Tyresö Sportcenter, m a o inom gångavstånd från hallen. Förslag på yta är stora
gräsytan rakt söder om Tyresö Sportcenter, lite nordöst om minigolfbanan.
TTK är medvetna om att arrendet kommer att omförhandlas. De tycker dock inte att
det skall vara på den nivån så att kommunens bidrag i stort sett bara blir ett
långsiktigt lån. Hänsyn bör framförallt tas till att man har barn och
ungdomsverksamhet, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar och så
vidare.

Med vänlig hälsning
Thomas Dennerby

