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Senast uppdaterad: 2019-01-10

Ordförandeuppdrag om att utreda
förutsättningarna för att skapa ett digitalt arkiv
om Tyresös kulturhistoria
Projekt Tyresövallen

2019/KFN 0067

2019-05-29

Kultur, friluft och
föreningsstöd

2016/KS 0048 12

KS 2016-02-09 §21

Sektorchef

Under 2020 planeras följande: Byte till ledbelysning på A-plan,
renovering av fotbollsläktare inklusive tillskapande av nya förråd,
samt omläggning av A- och B konstgräs. Beställning av löpsspår är
inlämnade till SPF.

Projekt Attraktiva Alby 2.0

2012/KS 0092 71
2018/KFN 0065 71

KS 2012-03-27 § 53

Staben

Paraplyprojektet Attraktiva Alby 2.0 kommer hädanefter betraktas
som ett forum för intern samverkan kring utvecklingen av
Albyområdet snarare än ett paraplyprojekt. De finansierade
uppdrag som tidigare har rapporterats under denna rubrik kommer
hädanefter redovisas separat:

Status

Förstudie pågår.

- Entré till Tyresta nationalpark betraktas hädanefter som ett eget
projekt som drivs av projektledare på SBF och rapporteras vid
behov till KFN.
- Förbättringen, upprustningen och om-dragningen av ridstigarna
drivs som ett separat uppdrag hos kultur- och fritidsförvaltningen.
Denna rubrik försvinner därmed från kultur- och fritidsnämndens
ärendebalanslista över pågående uppdrag.
Förbättringen, upprustningen och omdragningen av ridstigarna

Entré till Tyresta nationalpark
Projekt Fårdala ridhanläggning

Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med
motionen KF 2016-05-19 §119)

Nämnduppdrag att undersöka om utegym vid
strandbadet kan samordnas med arbetet att
initiera genomförandet av cafébyggnad vid
strandbadet.

KS 2019-06-13 § 57

Kultur, friluft och
föreningsstöd

Medel finns avsatta för detta 2020. Upphandling kommer att
genomföras under våren 2020. Beräknas vara klart hösten 2020.

KS 2019-06-13 § 57

Kultur, friluft och
föreningsstöd (representant
i styrgrupp)

Upphandling i form av en arkitekturtävling för en nordlig entré är
klar. Vinnare utsedd. Bygger kommer att starta under Q1 2021.

2017/KS 0264 92

KF 2017-10-26 §98

Kultur, friluft och
föreningsstöd

KFN 2015-12-07 §93

KF 2016-05-19 §119

Sektorschef

Beställning av bygge av stall och personalutrymmen etc klart under
januari 2020. Upphandling våren 2020 med beräknat byggstart
sensommaren 2020.
Idag har vi en möjlig lokal i Tybosbostadsbestånd som fastighet
ska hyresupphandla. Avsikten är att vi ska utgå från Fritidsbankens
koncept.

2019/KFN 0061 71

KFN 2019-03-04 § 18 Sektorchef

Under året har förvaltningen undersökt möjligheten att samordna
anläggandet av ett utegym vid strandbadet med genomförandet av
övriga planerade anläggningar vid strandbadet. Under hösten
bromsades grunduppdraget om att initiera genomförandet av
cafébyggnad in, och därmed finns det i dagsläget ingen möjlighet
till samordning.

