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Nytt servicehus Kvarteret Fritiden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen
- äska medel med 5 400 000 kr för uppförande av en servicebyggnad
vid Kronoskogsbadet.
- begära kompensation för kapitalkostnader.
- äska medel till driftskostnader med 125 000 kr.
Ärendet
Fastighetschef Johan Mansfeld, tekniska förvaltningen, har i skrivelse
2015-03-06 redogjort för den nya servicebyggnaden vid Kronoskogsbadet.
Byggnaden planeras att ligga vid Kronoskogsbadet och ska hållas öppet
hela året för att ge service till badgäster, motionärer i Kronoskogen,
deltagare i tävlingar och cuper med flera. I byggnaden finns toaletter,
duschar, omklädningsrum, kallförråd, reception och personalutrymmen.
Den totala kostnaden för projektet är 5 400 000 kr inkluderat intern
projektledning och byggherrekostnader. Kultur- och fritidsnämnden är
beställare och tekniska nämnden utförare, vilket innebär att det är kulturoch fritidsnämnden som äskar medel till byggkostnaden, kapitalkostnader
och driftkostnader. Anläggningschef Bernt Gudmundsson har beräknat
kostnader för servicebyggnadens drift till 125 000 kr per år. Driften utgörs
av 3 timmar städ per dag + kostnader för vatten och el.
Förvaltningens uppfattning:
Under flertalet år har förvaltningen hyrt en mobil toalett och duschvagn.
Denna lösning har i avsaknad av en servicebyggnad varit en temporär
lösning. Kronoskogsbadet är mycket populärt och har många besökare
under hela sommaren. I Kvarteret Fritiden och Kronoskogen rör det sig ett
stort antal motionärer under sommar, vår, höst och även vinter. Vi kommer
med servicebyggnaden kunna erbjuda toalett och dusch varje dag året om
till motionärerna, deltagare i tävlingar och cuper med flera. Med
servicebyggnaden utvecklas området ytterligare till att bli en än mer
uppskattat idrotts- och friluftsområde som uppmuntrar till rörelse, hälsa och
välbefinnande.
Frågan om offentlig utsmyckning i Kvarteret Fritiden bevakas.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen
- äska medel med 5 400 000 kr för uppförande av en servicebyggnad
vid Kronoskogsbadet
- begära kompensation för kapitalkostnader
- äska medel till driftskostnader med 125 000 kr.
Utdragsbestyrkande
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Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan
eget förslag till beslut.
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