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Diarienummer
2015/KFN 0078 71
Kultur- & Fritidsnämnden

Klubbstuga till Amaryllisparken

Förslag till beslut
Att KFN beslutar att avsätta 80 000 kr av investeringsbudgeten för 2015 till en
klubbstuga för Amaryllisparkens boulespelare.

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Thomas Dennerby
Fritidschef

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar 2015 över 1 mkr i egna investeringsmedel.
Fritidsavdelningen söker 80 000 kr till att bygga en klubbstuga för boulespelarna
vid Amaryllisparkens bouleplan. Stugan placeras på tomten Kumla 3:1264.
Investeringspengar tas från investeringsbudgeten för innevarande år.

2 (2)

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar 2015 över 1 mkr i egna investeringsmedel.
Fritidsavdelningen söker 80 000 kr till att bygga en klubbstuga för boulespelarna
vid Amaryllisparkens bouleplan. Stugan placeras på tomten Kumla 3:1264.
Investeringspengar tas från investeringsbudgeten för innevarande år.
Fritidsavdelningen ser mycket positivt på att ha en boulebana vid
Amaryllisparken. Det är en mycket bra sport för alla åldrar. Många spelare
tillhör SPF:s och PRO:s pensionärsföreningar, vilka har stor bouleverksamhet
under den del av året då banorna är spelbara. Även Tyresö Petanque använder
banan frekvent. En klubbstuga underlättar mycket de perioder av året då det är
kallt och regnigt. Att kunna gå in och koka en kopp kaffe eller dricka medhavt
kaffe är en stor fördel. Att få till en bättre lösning på toalett än ”bajamaja”
känns också viktigt. Klubbstugan bör därför innehålla en toalett. Om det blir en
förbränningstoalett eller v/a toalett kan beslutas senare. När stugan är på plats
känns det dock angeläget att det kopplas in el. Under 2016 bör därför en
finansieringslösning för elinkopplingskostnaden tas fram.
Fritidsavdelningen genomförde under våren 2014, på uppdrag av KFN, en
utredning angående möjligheterna att göra Amaryllisparken till en permanent
anläggning för boulespel utomhus. Detta med bouleföreningarnas
utformningsförslag som grund. Då beräknades den totala kostnaden för
byggandet av klubbstugan till ca 80 000 kr, förutsatt att klubbstugan byggs av
gymnasiets bygglinje. Gymnasiet har erbjudit sig att bygga klubbhuset under
skolåret 2015-2016. Klubbstugan ska betalas våren 2016. För att vi ska kunna
lämna klartecken till gymnasiet krävs ett investeringsbeslut på denna summa.
Beträffande övriga kostnader som uppstår kring detta projekt kan beslut fattas
senare. En del investeringar kan förmodligen också rymmas inom befintlig
budget hos Fritidsavdelningen på UTV. En del åtgärder med själva spelplanen
är redan åtgärdade.

