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§ 63 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med förteckning av ledamöter och ersättare.

Frånvarande ledamöter är:
Tom Ström (M) som ersätts av Katarina Dyrssen (M), Robin Nord (C) ersätts av Martin
Olsson (C), Anna Johnsson (MP) ersätts av Linda Andersson (S)/Annagreta Reinholdz
(S) och Carina Berg (SD) ersätts av Josef Nanasi (SD).

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Jan Malmström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
samt
2. Justering sker på kommunkansli, den 26 april, kl. 08.30

Ärendebeskrivning
Jan Malmström (M) är i tur att justera protokollet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-19

6 (28)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 65 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, samt
2. Extra ärenden till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärende anmäls av sektorschef Freddy Friberg.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/6

§ 66 Ny 2:e vice ordförande och ledamot i
kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Linda Lindhé (V) välkomnas som 2:e vice ordförande och ledamot i kultur- och
fritidsnämnden, och
2. Linda Lindhe (V) ingår i kultur- och fritidsnämndens presidium.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-30, § 41 att utse Linda Lindhé (v) till 2:e vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Linda Lindhé efterträder Maria Oscarsson
(V) som entledigats från sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
§ 42 KF 2016-03-30 - valfrågor.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/213

§ 67 Anmälan av KFN:s protokoll 2016-03-22
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens möte 2016-03-22 läggs med godkännande till
handlingarna, och
2. Ledamöters frånvaro ska antecknas till protokollet med klargörande av vilken ersättare
som tjänstgör.

Ärendebeskrivning
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. Protokollet finns publicerat
på Höörs webbplats och på Höör24.

Yrkanden
Ledamot Helena Ohlsson meddelar att hon gärna vill att ledamots frånvaro antecknas i
protokollen framöver.
Beslutsordning
Ordförande konstaterat att det finns ett förslag till beslut från presidiet samt att det
framkommit förslag från Helena Ohlsson (SD).
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutat i enlighet med presidiets och Helena Ohlssons (SD) förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (från sammanträde med KFN 2016-03-22)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/212

§ 68 Anmälan av protokoll från presidiets
sammanträde 2016-04-07
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-04-07 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Presidiets protokoll anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (2016-04-07)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/32

§ 69 Ekonomisk rapport för mars månad 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Ekonomisk rapport för mars månad 2016 läggs med godkännande till handlingarna,
och
2. Sektorschef Freddy Friberg meddelar att nästkommande ekonomiska rapport kommer
att vara mer innehållsrik. Det blir då en prognos, som ska lämnas vidare till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Riktvärdet till och med mars månad är 25 %. Freddy Friberg informerar från
sammanställningen och att prognosen ligger inom ramen för riktvärdet. Omföringar ska
ske mellan en del verksamheter, som inte påverkar slutresultatet för nämnden.
Musikskolan har redovisat kommande kostnader för flytten under ombyggnaden av
Musikskolans byggnad. Denna kostnad får diskuteras vidare med HFAB och
kommunstyrelsen. Fritidsgårdsverksamheten på Ringsjöskolan ska kompenseras med
medel från statliga integrationsbidrag. Nuvarande resultat för Höörs Bad och
Sportcentrum pekar på ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. 2,5 miljoner finns
reserverade i kommunens finanser.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens
presidium.
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Sammanställning av resultat KFN mars 2016 - 2016-04-11.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §58).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/60

§ 70 Investeringar 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Sammanställning av ”Investeringar för 2017 - 2019” godkänns, och
2. Sammanställning av ”Investeringar för 2017 - 2019” översänds till kommunstyrelsen,
och
3. Kultur- och fritidssektorn ska lista behovet av upprustning av utomhusanläggningar.
4. Denna paragraf justeras omgående och överlämnas till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om upprättat förslag till preliminära investeringar 2017.
Presidiet hade 2016-03-30 ett möte, där en kompletterad lista över önskvärda
investeringar presenterades. Freddy Friberg fick i uppdrag, att sammanställa listan, så att
presidiet kunde diskutera detta med övriga politiker vid investeringsmöten 2016-04-04-05.
Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve redogör i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-21
för nya förutsättningar och kostnadsberäkningar för arbetet med nya toaletter vid
badplatser och längst Skåneleden.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens
presidium.
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 - 20160407.docx
Toaletter vid badplatser och längs Skåneleden 2016.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §59).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/3

§ 71 Ansökan om bidrag för inköp av ny
brygga - Gamla Boo Vattenskid Club
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Ny information som framkommit kring inköp av begagnade bryggsektioner kan
möjliggöra en lösning på bryggproblemet för Gamla Boo Vattenskid Club, och
2. Representant för Gamla Boo Vattenskid Club ska undersöka
inköpskostnaderna vidare och hålla sektorschefen informerad i ärendet framöver, och
3. Representant från Gamla Boo Vattenskid Club ska träffa Miljö- och byggmyndigheten
för att diskutera bygglovssitutationen vid Ringsjön, och
4. Sektorschefen arbetar fram ett förslag på finansiering inom befintlig ram, samt
5. Sektorschefen får i uppdrag att fortlöpande hålla presidiet och nämnden informerad.

Ärendebeskrivning
I mitten av april har Gamla Boo Vattenskid Club köpt in begagnade bryggsektioner från
Malmö Stad. Dessa ligger för närvarande i kanalen och ska forslas till Höör och Ringsjön.
Föreningen vill nu ha bidrag för transporten till Höör. Beräknad kostnad ca 80.000 kr.
Sektorschefen ser att det är möjligt att finansiera denna kostnad ur verksamheten
Anläggningsstöd till föreningar.
Efter avslaget i Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-09 har föreningens styrelseledamot
Sven Svensson och sektorschefen träffats. Det bestämdes, att föreningen sammanställer
sina behov och gör en ansökan till olika bidragsgivare enligt samma modell som vid
skateparken och friidrottsarenan. Höörs kommun får gå in som medfinansiär, om
bidragsansökningarna ska nå framgång. Detta kan ske tidigast 2017, om Kultur- och
fritidsnämnden beviljas investeringsmedel. Föreningen ska undersöka vad som nu kan
göras för att befintlig brygga kan användas för ytterligare en säsong. En sammanställning
på behövligt material ska lämnas till förvaltningen.
Gamla Boo Vattenskid Club styrelseledamot Sven Svensson, ansöker om bidrag för inköp
av ny brygga till åkplatsen vid Orups idrottsplats (Bosjökloster 1:544).
Klubben har för avsikt att investera i en Rixö-betongbrygga. Den är mycket kraftig och kan
ligga i sjön året runt. Bryggan kostar 577 000 kr + moms och därtill kommer en hel del
extra arbete som medlemmarna själva kommer att stå för.
Klubben ser gärna att Ni stöttar föreningen med minst 50 % av kostnaden.
I ansökan ingår också offert och ritning på brygga. Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens
presidium.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan och offert.pdf
Kultur- och fritidsnämnden (2016-02-09 KFN §12).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §61).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/41

§ 72 Rötskade- och underhållsbesiktning av
belysningsstolpar, idrottsplatser
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Sektorschefen vidtar akuta nödvändiga åtgärder snarast, och
2. Investeringsmedel äskas för 2018 för övriga nödvändiga åtgärder.

Ärendebeskrivning
Förra besiktningen gjordes 2007. Normalt ska en ny besiktning utföras inom 8 år, men vi
gjorde motsvarande besiktning mars 2016.
Resultatet visas i bifogad rapport. Vissa åtgärder måste göras omedelbart och merparten
kan vänta till 2017, då investeringsmedel måste finnas. Kostnadsbilden är fortfarande
oklar beroende på vilka åtgärder som beslutas.
Värst är läget på Snogeröds IP, där en stolpe snarast måste tas ned och två ytterligare
bytas inom det närmaste året.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens
presidium.
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Rötskade och underhållsbesiktning Höörs kommun.pdf
Offert - Rötskade- och underhållsbesiktning.pdf
Sammanfattning besiktning 2007.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §63).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Höörs Bad och Sportchef Johan Enbom
gratuleras på 50 års dagen
Ärendebeskrivning
Till dagens möte har Höörs Bad och Sportchef Johan Enbom bjudits in med anledning av
hans 50 års dag. Nämnden uppvaktar honom med blommor och present.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/56

§ 74 Informationspunkt: Åtgärder och
kostnader för ombyggnaden av
Musikskolan under sommaren 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Sektorschefen ber kommundirektören sammankalla till ett möte mellan HFAB:s styrelse
och Kultur- och fritidsnämndens presidium snarast, och
2. Sektorschefen informerar kommundirektör Michael Andersson i ärendet, samt
3. Nämnden påpekar vad gäller uppsättning av utrymningsstege på plan 3, att det
ska placeras en stege vid vardera sidan av huset.

Ärendebeskrivning
Sektorschefen och musikskolans rektor redogör för ärendet. Musikskolans rektor Annika
Eriksson redogör för hur den påbörjade flytten sker. Ritningar på ombyggnaden visas och
diskuteras. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor kring ombyggnaden.
Kostnader för lokaler och ombyggnationen samt tidsschema har upprättats för
genomförande av ombyggnad av Musikskolan.
Ombyggnaden beräknas pågå under maj - oktober 2016. Med största sannolikhet kommer
starten att skjutas upp på grund av att upphandling av entreprenör för ombyggnaden ännu
inte är klar.
Ordföranden, 1:e vice ordförande och kultur- och fritidschefen tar upp diskussioner om
kostnaderna för hyra av provisoriska lokaler i samband med ombyggnaden med
kommundirektör Michael Andersson och HFAB:s VD Kristina Forslund.
Ombyggnaden av musikskolans lokaler behandlades vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2016-03-22, § 50 där information i ärendet noterades och ärendet ska
noggrant följas vidare. Ett möte mellan Kultur- och fritidsnämndens presidium och HFAB:s
styrelse är önskvärt.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens
presidium. Nämndens samtliga ledamöter meddelar att det bör placeras en
utrymningsstege vid vardera sidan av huset på plan 3.
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet
med presidiets förslag och med nämndens tillägg vad gäller utrymningsstege.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §50).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §65).doc
Protokoll från KS 2014-04-10 § 65.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/156

§ 75 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslut
Informationen, om hur projektet ”Friidrottsarena på Jeppavallen” fortskrider, läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Entreprenören har startat anläggningsarbetet och invigning planeras till första helgen i
oktober. Aktiviteter på A-plan och mellanplan måste under våren förläggas till andra
platser. Höörs Föreningsallians planerar detta och meddelar både föreningar och skolan
dessa ändringar. Förvaltningen får också del av ändringarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 37 följande:
1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan
eller endast med smärre försening.
2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 140 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år
2017 och VEP 2018 till 2019.
Upphandling av entreprenör är klart och arbetet beräknas att starta efter påsk. Invigning
preliminärt den 1 eller 2 oktober.
Kultur- och fritidsnämnden informerades om finansiering av friidrottsarenan på
Jeppavallen vid sammanträde 2016-03-22, § 51.
Freddy Friberg meddelar att det nu finns en ny informationssida gällande ”Ny
friidrottsanläggning på Jeppavallen”. Se adress till höörs webbsida enligt nedan.
http://www.hoor.se/sv/SeGora/Ny-friidrottsanlaggning-pa-Jeppavallen/
På följande adress: www.facebook.se/Hoorskommun/ - här presenteras också information
om projektet ”friidrottsanläggning på Jeppavallen”.
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden välkomnas att ta del av
informationen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §65).doc
Medfinansieringsintyg.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §51).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/195

§ 76 Integrationsfrågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
Information kring integrationsfrågor från sektorschefen, som berör kultur- och
fritidsnämndens verksamhet, läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redovisar muntligen vad som händer med integrationen i kommunen.
Permanent uppehållstillstånd har beslutats för några av invandrarna.
Efter nyår har det inte kommit så många ensamkommande barn.
Många enskilda och föreningar engagerar sig i frågan. Upprustningsprojekt längs
Skåneleden startar 1 maj och pågår i tre månader. Gruppen består av en handledare, en
arbestslös svensk ungdom och två asylsökande. Asylsökande praktikanter på Höörs bad
och sportcentrum.
Inom fritidsverksamheten:
Ny fritidsgårdsavdelning på Ringsjöskolan har nu varit öppen i ca 1,5 månader. Det är en
välbesökt verksamhet av högstadieungdomar, både flickor och pojkar med god
integration.
Den redan tidigare verksamheten på Älvkullen fokuserar på integration och att få till en
fungerande åldersfördelning.
Freddy Friberg informerar om förestående fritidsskola/fritidsverksamheter under
sommaren med gratis deltagande. Badaktiviteter planeras också in. Det är ett digert
program med rikt innehåll som förhoppningsvis ska tilltala ungdomarna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §65).doc
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Dnr KFN 2015/68

§ 77 Rapport angående tillbud och risker och
personalläget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Muntlig redovisning läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg och fritidsstrateg Hilda Knafve lämnar information. Eventuella
tillbud diskuteras. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor kring personalläget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §71).doc
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Dnr KFN 2016/35

§ 78 Anmälningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anmälningar enligt punkterna 1- 2 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1) Omklädningslokaler på Snogeröds IP, KFN 2015/42 - kultur- och fritidschef Freddy
Friberg har haft ett möte 2016-04-06 med föreningen. Freddy Friberg informerar från detta
möte.
2) Mötesanteckning presidier, Namnberedning kvartersnamn Stenskogen 2:2 och 2:3, Dnr
KFN 2016/71

_____
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Dnr KFN 2016/36

§ 79 Information
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationspunkterna a-b läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
a) Kyrkan i samarbete med Höörs IS anordnade den 19 mars ett fastelopp. Hälsans stig
är slingan som användes. Cirka 160 personer sprang loppet.
b) Anteckningar från Anläggningsträff på Höörs Bad och Sportcentrum 2016-03-09. Dnr
KFN 2016/69

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §68).doc
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Dnr KFN 2016/62

§ 80 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Meddelanden enligt punkterna 1-2 nedan läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Höörs föreläsningsförening firar 120 års 2016-05-14, Freddy Friberg och Hilda Knafve
representerar kultur- och fritidsverksamheten.
2. Höörs Konståkningsförening – inbjudan till isshowen ”Mello on ice 2016”, fredagen den
8 april kl 13.00, Färs och Frosta Ishall.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §69).doc
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Dnr KFN 2016/6

§ 81 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen av fattade delegeringsbeslut med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Utbetalningsunderlag och en tjänsteskrivelse gällande utbetalning av LOK-stöd våren
2016, dnr KFN 2016/70

Beslutsunderlag
Utbetalningslista LOK-stöd 2016-03-07.pdf
Tjänsteskrivelse rörande utbetalningar.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §70).doc
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Dnr KFN 2016/14

§ 82 Postlista - sammanfattning 2016-03-01 2016-03-31
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-03-01 - 2016-03-31 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från perioden 2016-03-01--2016-03-31 anmäls.

Beslutsunderlag
Postlista 2016-03-01 -- 31.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §72).doc
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Dnr KFN 2013/101

§ 83 Förstudie om ny badplats vid
Tjörnarpssjön
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
1. Planerings- och kostnadsförslag som presenterats vid dagens möte godkänns i
nuläge som en förstudie till ny badplats vid Tjörnarpsjön, och
2. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Höörs kommuns badplats vid Tjörnarpssjön ligger tätt intill järnvägen och är kraftigt
bullerstörd. Behovet av att flytta till ett mindre bullerutsatt läge konstaterades i
Översiktsplanen 2002. I ÖP 2012 (samrådshandling) föreslogs att läge för ny badplats bör
prövas.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-16 (Dnr KSF 2013/330 § 14) att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden, tillsammans med tekniska nämnden, att ta fram en förstudie som
visar lämplig plats och nödvändiga åtgärder för en ny badplats vid Tjörnarpssjön samt att
översiktligt beräkna kostnader för anläggandet i samråd med planerings- och
utvecklingsenheten.
Kyrkviken
Tjörnarps sockengille, genom markägaren Hans Ivar Svensson, inkom med en skrivelse
redan 2009 där man föreslår Kyrkviken i Tjörnarpssjön som ny badplats. Detta förslag
tycks vara väl förankrat bland föreningar och boende i Tjörnarp. 7 oktober 2014 träffade
Höörs kommun och Länsstyrelsen föreningar och boende i Tjörnarp för att informera om
naturreservatet Prästabonnaskogen och eventuellt ny kommunal badplats i Kyrkviken,
vilket mottogs mycket positivt.
Fördelar
Kyrkviken har förutsättningar att bli en lämplig badplats med naturlig sandstrand och har
historiskt sett använts som sådan.Prästabonnaskogen är sedan 2015 naturreservat och
Natura 2000-område. I reservatsföreskrifterna är planerad kommunal badplats inritad i
Kyrkviken.Brev skickades till berörda markägare 2014-05-05 och dessa är
positiva.Badvattenprover har tagits och vattenkvaliteten är god.Området fungerar redan
som ett välbesökt rekreationsområde med strövslingor. Två markerade slingor från
stationen passerar Kyrkviken. Avståndet från stationen är ca en kilometer. Parkering finns
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vid Tjörnarps kyrka och Höörs församling har godkänt att badgäster använder denna.

2016-02-10 träffades tjänstemän från kultur och fritid och Räddningstjänsten, entreprenör
från VA-gruppen och markägare/representanter från Tjörnarps sockengille på platsen för
att gå igenom utformning och åtgärder. Räddningstjänsten vill att den timmerväg som går
från landsvägen (se karta, D) används som uttryckningsväg. Den kan då även användas
för sop-/slamtömningsbil.
Offert på 882 200 exkl moms är lämnad från VA-gruppen 2016-03-16.
Nuvarande kommunala badplats i Tjörnarpssjön
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nuvarande kommunala badplats i Tjörnarpssjön
behålls, åtminstone i en övergångsperiod. En del Tjörnarpsbor har framfört att Kyrkviken
ligger för långt från tätorten och att läget vid stationen är praktiskt.
Spåromläggningen har omöjliggjort slamtömning av toaletten på nuvarande badplats. En
dyr speciallösning där latrintunnor hämtas med fyrhjuling är nu nödvändig.

Beslutsunderlag
Karta Kyrkviken med föreslagna insatser.docx
Offert Projekt Badplats Kyrkviken.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium (2016-04-07 KFN presi §60).doc
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