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Projekt Sickinge ridanläggning
Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beskostar underlag till de två ridhusen
till en kostnad av cirka 400 tkr inklusive frakt- och entreprenadkostnaden. Underlagen finansieras med de 4 mkr som finns till
investering. Ridklubben beskostar borttagning och bortforsling av
befintligt underlag samt bevattningsanläggning.


Kultur- och fritidsnämnden lyfter ur ärendet om investeringsäskan för
Sickinge ridanläggning till nästa nämndsammanträde.

Ärendet
2013-04-24 lämnar kultur- och fritidsnämnden investeringsäskande på 4
mkr för Sickinge ridhus, ombyggnad av spiltor till boxar, uteridbana,
personalutrymme, inklusive förstudie. 2013-06-18 beslutar kommunfullmäktige anslå 4 mkr till ombyggnation av stallarna i Sickinge.
I programhandlingarna för Sickinge ridanläggning som nu är gjorda är en
kostnadssammanställning gjord för hela projektet, det vill säga, utbyggnad
av stallet, ombyggnad från spiltor till boxar, byte av underlag i båda
ridhusen och dränering av befintlig paddock. Summa entreprenadkostnad
6 515 tkr. Därtill kommer programhandlingar 185 tkr och projektering 980
tkr, alltså en total byggherrekostnad på 1 165 tkr.
2014-03-03 inkom en skrivelse från Ljungby ridklubb där man informerar
om att nuvarande underlag i ridhusen är i så dåligt skick en nationell tävling
som är planerad till mitten av april riskerar att ställas in. Ridklubben är nu
villig att stå för kostnaden att ta bort befintligt underlag omgående under
förutsättning att Ljungby kommun bekostar och lägger in ett nytt underlag
av sand/textil som man har fått offererat till 300 tkr + fraktkostnad cirka 60
tkr. Entreprenadkostnader tillkommer för att lägga ut materialet. Ljungby
ridklubb har också lovat att bekosta bevattningsanläggningen som kommer
att behövas.
Förvaltningens synpunkter:
Ärendet är brådskande för att det ska hinna bli klart innan tävlingarna den
11-13 april 2014. Alternativet till att göra en investering enligt Ljungby
ridklubbs förslag är att ta ut befintligt material och lägga in ett likadant
sandmaterial för cirka 80 tkr. Förvaltningen anser att det är bättre att satsa
på ett material som man använder i moderna ridhus, som dessutom sliter
mindre på hästarna.
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Programhandlingarna visar tydligt på att de 4 mkr som nämnden har i
investeringsmedel till Sickinge ridanläggning inte räcker och föreslår därför
nämnden att äska 3,4 mkr för att kunna fortsätta med projekterings- och
genomförandefasen under 2014-2015.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beskostar underlag till de två ridhusen till en
kostnad av 300 tkr + frakt- och entreprenadkostnad med de 4 mkr man har
till investering i Sickinge ridanläggning.
Kultur- och fritidsnämnden äskar 3,4 mkr för att kunna fortsätta med
projekterings- och genomförandefasen under 2014-2015 samt kompensation för
kapitaltjänstkostnader.
Beredning
Vid arbetsutskottet var Ljungby ridklubb på plats och informerade om behovet
av nya underlag i ridhusen. Förvaltningschefen fick i uppdrag att undersöka hur
en finansiering av underlagen i ridhusen kan lösas.
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