Uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista
Beslutande instans Diarienr.

Ansvarig (-a)

Projekt
Ny ishall

KS 2016-02-09 §21

2016/KS 0048 12

Attraktiva Alby 2.0

2012-03-27 KS §53

2012/KS 0092 71 Projektledare för
2015/KFN 0065 71 Attraktiva Alby
2.0

Parkourpark

KFN 2016-04-25 §34

2016/KFN 0060 71 Fritidschef

Fornuddshallen
Fårdala ridskola

KS 2016-05-10 §74
KF 2017-10-26 §98

2016/KS 0163 41
2017/KS 0264 92

KF

2018/KFN 0025 001 Fritidschef

KFN ordförande

_

Ny fritidsgård Strand

KFN ordförande

Ramper vid utebad

KFN ordförande

2016/KFN 0069 71 Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar
2017/KFN 0068 011 Fritidschef

Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum

KFN ordförande

_

Nämnduppdrag
Sportotek i Tyresö

KFN 2015-12-07 §93

Etableringsplan utegym
Etableringsplan konstgräs

KFN 2017-06-12
KFN 2017-08-28

2015/KS 0331 001 Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar
_
Fritidschef
_
Fritidschef

Konstgräsplan Brevikskola
Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana
samt tydliggöra var stigcykling kan ske.

KFN 2017-12-11 §89
KFN 2018-03-26 § 22

2017/KFN 0059
2018/KFN 0027
009

Fritidschef
Fritidschef

Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om
möjligheten till en ny gymnastikhall.

KFN 2018-03-26 § 23

2018/KFN 0023
009
2018/KFN 0008
009
2017/KFN 0050
009

Fritidschef

Utredningsuppdrag
Motioner
Motion angående läckage av mikroplast från
konstgräsplaner
Yttrande
Ordförandeuppdrag
Simskola för nyanlända

Skylt vid krusbodatorp

KFN 2018-02-26 § 9

Fast grill Barnsjön

KFN 2017-06-12 §46

Uppdrag
Konstgräsplan Strand
Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum

KFN 017-28-08
KF 2016-06-16

Ta fram prioriteringsordning och lösningsförslag för
KS 2018-01-09 §8
kultur- och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplanen

Tidplan

Fritidschef

Fritidschef
Fritidschef

Invigning
sept 2018
Byggstart
våren 2018

Senast uppdaterad 2018-04-26
Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här)

Behandlas

Nu pågår projektering och därefter ska upphandling ske. Placering blir på nuvarande c-plan och c-plan flyttas till den plats ishallen tidigare var tänkt att ligga.
Dialoger och samtal förs med föreningslivet. Främst handlar dessa samtal om förråd, drift av cafeterian och kansliutrymmen. Så snart som det är klart med
lokalutrymmen ska hyresförhandling påbörjas.
Spår och leder: Upphandling pågår för belysning och beläggning. Planerad start för genomförandet är 1 september.
Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare angående förbättring av ridspår.
Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande
förutsättningar.
Entréer till Alby: Utredning av tydliga entréplatser till Alby i form av en tydlig huvudentré, landskap som annonserar entréer, skyltning samt parkeringsytor.
Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.
Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken,
arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras
att fastställas av styrgruppen i juni 2018.
Parkourparken är upphandlad och bygge påbörjas under våren 2018.
Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.
Projektering pågår. Upphandling under våren 2018 och beräknad byggstart hösten 2018.

KFN 2018-0521

Fritidschef

Kontakt är tagen med Svenska livräddningsförbundet. Vi har fått svar på att vi kan ingå i projektet. Kontakt har även tagits med Medely. Medley genomför
simskola för nyanlända och uppger att de har ont om tider för ytterigare undervisning. Vi vet även att Tyresö gymnasium kommer ha sommarsimskola för
elever på språkintroduktion v. 32. Beräknat antal är 15 elever.
Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.

2018

Innan ramper köps in ska en tillgänglighetsinventering av Kumla bad, Strandbadet och Trinntorpsbadet genomföras. Inventeringen ska utmynna i en rapport sommar 2018
som tar fram nödvändiga åtgärder för att tillgänglighetsanpassa baden.
En första träff med arkitektfirma är tagen i samverkan med fastighet, avvaktar återkoppling från arkitektfirman.
2018-04-23

Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar

Kontakt är tagen med konceptet fritidsbanken. En paraplyorganisation.

2018
2018
2018

Kultur- och
bibliotekshef
Fritidschefen

Fritidschef
Förvaltningschef
en
2017/KS 0411 003 Förvaltningschef maj-18
en

2018
september

Utredning ska påbörjas
2018
Vi börjar med att inventera de konstgräsplaner vi har för att få kunskap om hur slitna de är och när de behöver bytas ut. Dessutom kan vi få reda på om det 2018
går att återanvända konstgräs från en plan till t ex en plan vid skola.
Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen.
2018
Dialog har genomförsts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nyybörjare.Cykelstigen ska dras på redan
befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben har återkommit med fyra förslag på cykelstigar i kommunen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till fortsatt
utredning.

Arbetet med att mura en grill är beställd. Slutförs under våren 2018

Upphandling klar.

2018

