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Dnr KOF 2016-367

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om bidrag till upprustning av klubblokal
Tröskaregatan 77, IK Östria Lambohov
Förslag till beslut
1. Ansökan om bidrag avslås.
Ärende
IK Östria Lambohov har, 2016-11-10, inkommit med en ansökan om bidrag till
sin klubblokal på Tröskaregatan 77 i Lambohov. Ansökan uppgår till 400 000
kronor.
Inom kultur- och fritidskontorets bidragsregler finns idag ett anläggningsbidrag
som föreningslivet kan ansöka om för renovering, ombyggnation med mera för
lokaler. Högsta belopp är 100 000 kronor. Bidrag för 2017 är redan fördelat. IK
Östria Lambohov har sökt anläggningsbidrag för renovering till fastigheten för
2017. Då föreningen redan erhållit bidrag de senaste 5, kan inte IK Östria
Lambohov komma i antagande av dessa medel. IK Östria Lambohov har inte
rekvirerat medel för 2016 som föreningen beviljades för renovering av annan
fastighet, då den renoveringen ej påbörjats. Kultur- och fritidskontoret har inga
övriga bidrag/medel för att stödja föreningen i renoveringen av Tröskaregatan
77.
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Kultur- och fritidskontoret föreslår avslag på IK Östria Lambohovs ansökan
om bidrag på 400 000 kronor till renovering av Tröskaregatan 77.
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Bakgrund
Klubblokalen på Tröskaregatan 77 byggdes 1996 som en paviljong på, av
Linköpings kommun anvisad mark. Kommunen beviljade ett tillfälligt bygglov
på max 20 år. Byggnaden kom att byggas på 2 stycken fastigheter, Isskåpet 1
och isskåpet 3. Enligt den nya detaljplanen är byggnaden dock endast placerad
på fastigheten Isskåpet 1.
Byggnaden är 425 kvadratmeter stor och består av 4 omklädning-/grupprum, 4
stycken kontor/grupprum samt en samlingssal. Byggnaden används idag för
öppen fritidsverksamhet för åldersgruppen 10–12 år på eftermiddagarna och på
skollov. På kvällar och helger används lokalen för idrottsändamål. Lokalen kan
även hyras av allmänheten för kurser, möten med mera. Omklädningsrummen
används främst av dem som nyttjar fotbollsplanen som ligger cirka 100 meter
från fastigheten.
Byggnaden har under flera år varit rivningshotad, vilket har medfört att
nödvändiga renoveringar inte genomförts. I juni 2016 beviljades föreningen ett
permanent bygglov för fastigheten. I det permanenta bygglovet finns ett krav
från bygg- och miljönämnden, att vissa delar av byggnaden måste renoveras.
Till kraven hör ett nytt sadeltak och en ny färgskala på fasaderna samt ett
förbättrat och effektiviserat inomhusklimat. Totalt beräknas ombyggnaderna
kosta cirka 900 000 kronor.
IK Östria Lambohov har ingen möjlighet att själva finansiera ett sådant
byggnadsprojekt, utan har undersökt olika möjligheter att söka bidrag från
bland annat Boverket. Ett bidrag från Boverket kräver dock att Linköpings
kommun bidrar med minst 30 procent av kostnaden för projektet. IK Östria
Lambohov ansöker därmed om 400 000 kronor i bidrag till renovering och
ombyggnad av fastigheten på Tröskaregatan 77.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2016–2017 anger bland annat följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån
behov och intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering och
byggnation av nya anläggningar.
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Samråd
Samråd har skett med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen och Linköpings Idrottsförbund som tillstyrker förslag
till beslut.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
IK Östria Lambohov

