
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-06-17

Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00 - 8.30

Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande
Rigo Fredriksson (M) ersätter Marcus Ingelsbo (M)
Zuhidin Bahtanovic (M)
Agne Sahlin (S)
Thomas Johnsson (S) ersätter Lars Jäderström (S)
Marina Josefsson (S)
Lars-Erik Nyström (C)
Charlotte Ström KD)
Pierre Svanström (S)

Övriga deltagande Mikael Fröler, fastighetschef
Ewy Olsson, sekreterare

Utses att justera Charlotte Ström (KD)

Justeringens
plats och tid

Fastighetskontoret den 17 juni 2015 kl 9.30

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 51 - 51

Ewy Olsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Lisbeth Åkestrand (M)

Justerande ..........................................................................................................................................

Charlotte Ström (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-06-17 Paragrafer 51 - 51

Datum för
anslags uppsättande 2015-06-18

Datum för
anslags nedtagande 2015-07-13

Förvaringsplats
för protokollet

Fastighetskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Ewy Olsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §51 Dnr: FA.2015.27

Rönnen, ombyggnad för dansverksamhet
Begäran om tilläggsanslag

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden bedriver en omfattande dansverksamhet och även
Gislaveds gymnasium har dansverksamhet inom det estetiska programmet.
Båda verksamheterna kan vara i en gemensam lokal men man ställer
specifika krav bland annat avseende omklädningsrum, golv och takhöjd.
Verksamheten har hittills bedrivits i provisoriska lokaler och genom etapp
2 av Glashuset kommer de att erhålla ändamålsenliga , anpassade lokaler.

Utbyggnaden av Glashuset har dock dragit ut på tiden och nya lokaler är
klara tidigast hösten 2017. För närvarande är man i inhyrda lokaler i
Recticel. Där har man varit sen 2013 och lokalen har stora brister
avseende entréer, omklädningsrum mm. Det är därför nödvändigt att hitta
andra alternativ om dansverksamheten ska kunna bestå tills nya lokaler i
Glashuset är klara.

Olika alternativ till lösning har diskuterats till exempel Gisle sportcenter,
SFIs lokaler i kv Rönnen och en ombyggnad i Recticel. Företrädare för
verksamheten anser att lokalerna i Rönnen efter en ombyggnad är det
bästa alternativet. Det löser dock inte allt utan är fortfarande en
kompromiss.

SFI-undervisning i Rönnen kommer att flytta över till Gärdesskolan från
och med hösten 2015. Därefter kan en ombyggnad påbörjas förutsatt att
alla erforderliga tillstånd beviljats.

Ombyggnaden är kostnadsberäknad till ca 800 tkr. Till kostnaden ska
läggas byggherrekostnader inklusive projektledning, ca 100 tkr.
Projektledning måste sannolikt hyras in eftersom fastighetskontoret
kommer att vara underbemannande under hösten.
Eftersom grundinvesteringen i Rönnen är avskriven betraktas
ombyggnadskostnaden som en reinvestering och medför ingen justering av
nuvarande hyresnivå.

Nuvarande hyresavtal med Recticel AB gäller till 2016-04-30 och kostar
drygt 74 tkr per år.

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning Rönnen 2015-05.docx
Ombyggnad av Rönnen för dansdverksamhet, 2015-06-11
Nytt förslag Rönnen Plan 1.pdf

Fastighetsnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 900 tkr för
ombyggnad av lärcenter Rönnen till dansverksamhet.

Reservation
Pierre Svanström (SD) anmäler reservation mot beslutet.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §51 (forts)

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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