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§ 68
Ombyggnad och teknisk upprustning av Gubbängens bad och
gymnastikhall – utredningsbeslut
Dnr 08.03.01/355/2018
BESLUT
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektiv för ombyggnad och teknisk upprustning av
Gubbängens bad och gymnastikhall.
2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetsnämnden beställa
framtagning av handlingar, som underlag för ett kommande inriktningsbeslut, till en
sammanlagd beräknad utredningsutgift om upp till 4 mnkr.
Ärendet
Gubbängens bad och gymnastikhall byggdes mellan åren 1962-1968 som en del av
Gubbängsskolan. Byggnaden innehåller två mindre gymnastikhallar, ett bad samt bostäder.
Gymnastikhallarna och badet nyttjas idag av skolan och byggnaden är i stort behov av
upprustning. För de två gymnastiksalarna finns endast ett gemensamt duschrum för två
omklädningsrum, något som behöver åtgärdas så att hallarna på så sätt kan nyttjas effektivare.
För bad delen behöver ventilation och ytskikt åtgärdas, men framförallt behöver
konstruktionen ses över, då den är allvarligt åtgången av frätskador från klor och
saltvattenrening. En del undersökningar har redan utförts, men ytterligare utredningar och
provtagningar krävs för att avgöra hur allvarliga och akuta dessa skador är. Utredningsutgifterna beräknas till 4 mnkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP)
m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare
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