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§ 17

Dnr 2014/KFN 0043 71

Fotbollshall Air Dome
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Att bifalla förvaltningens förslag till lokalisering, Trollbäckens IP.
2. Att snarast genomföra den föreslagna geotekniska undersökningen.
3. Att ansökan om investeringspengar för markarbeten går vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, under
förutsättning att marken bedöms lämplig och att överenskommelse
med JOBO Dome AB kan nås om arrende för marken.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Reservation
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun blev i december kontaktade av företrädare för JOBO Dome
AB vilka önskade anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för
fotboll. Företaget själva är beredda att finansiera, bygga och driva hallen
utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med en
iordningsställt underlag motsvarande en grusplan. Utredning angående
hallens placering har genomförts av Samhällsbyggnadsförvaltningen och
fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen
är en tomt, Näsby 4:1469, intill Trollbäckens IP. Efter samråd med ansvarig
projektledare på Fastighet och facility, görs bedömningen att denna yta bör
genomgå en geoteknisk undersökning. Detta är nödvändigt för att på ett bra
sätt kunna göra en budget för markarbetets kostnader.

Beräknad kostnad för den geotekniska undersökningen är 70-100 000 kronor.
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En första bedömning är att markarbetet kan kosta 2-2,5 miljoner kronor, med
utgångspunkt att det inte krävs alltför omfattande pålningsarbete.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har ett mycket gott rykte som idrottskommun. Det understryks av att
vi nu blivit kontaktade av en extern entreprenör som, utan offentlig
finansiering, vill anlägga och driva en inomhushall i vår kommun. Jag
välkomnar ett sådant initiativ och tycker det är något vi ska uppmuntra. Som
jag ser det skulle det ta många år innan en sådan satsning skulle vara aktuell
med kommunala investeringsmedel.
Att investera i markarbeten vid Trollbäckens IP, enligt förvaltningens förslag,
innebär en satsning på framtiden som kommer att betyda mycket för idrotten
i Tyresö.

Ordförandeförslag
Att bifalla förvaltningens förslag till lokalisering, Trollbäckens IP.
Att snarast genomföra den föreslagna geotekniska undersökningen.
Att ansökan om investeringspengar för markarbeten går vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, under förutsättning att
marken bedöms lämplig och att överenskommelse med JOBO Dome AB kan
nås om arrende för marken.

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar i första hand på återremiss. I andra hand deltar de
inte i beslutet.
Miljöpartiet yrkar avslag på beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner
att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på miljöpartiets yrkande och finner att
kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
2014-03-24

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kulturoch fritidsnämnden bifallit förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Air Dome.pdf
PM Air Dome.pdf
Dome IP T-bäcken fotokarta.pdf
Dome Strand fotokarta.pdf
Dome Wättinge fotokarta P.pdf
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