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§ 140 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden hälsar Kerstin Malmborg (SD) välkommen. 

Ärendebeskrivning 
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro 

noteras. 

Ledamöterna Jan Malmström (M) och Helena Ohlson (SD) är frånvarande. Lena Frykman 

(M) och Kerstin Malmborg (SD) tjänstgör i deras ställe. 

Praktikant på kommunledningskansliet, Andreas Ganslandt, presenterar sig.  

Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Kerstin Malmborg (SD), presenterar sig. 

_____ 
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§ 141 Val av justerare samt bestämmande av 

tidpunkt för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tom Ström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och 

2. Ordförande meddelar att justering sker på Kultur- och fritidssektorns kontor tisdagen 

den 2017-09-05, kl. 13:00. 

Ärendebeskrivning 
Tom Ström (M) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.  

_____ 
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§ 142 Godkännande av föredragningslistan 

samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Dagens föredragningslista med tillkomna ärenden godkännes, och 

2. Extra ärenden till dagens möte kommer att behandlas under egen punkt eller punkten  

Övrigt. 

  

Ärendebeskrivning 
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Meetings+, till 

vilken nämndes ledamöter har åtkomst. 

1. Martin Olsson (C) anmäler fråga om Actic. Ärendet behandlas på föredragningslistan 

som § 155. 

2. Madeleine Jehpsson (MP) anmäler fråga om dörrarna på Musikskolan. Ärendet 

behandlas på föredragningslistan som § 156. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/156 

§ 143 Anmälan av protokoll från Kultur- och 

fritidsnämnden 2017-06-20 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-06-20 med 

godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-06-20. 

2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §137).doc 

_____ 
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Dnr KFN 2017/27 

§ 144 Anmälan av protokoll från Kultur- och 

fritidsnämndens presidium 2017-08-15 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndes presidiums sammanträde den 2017-08-15 

med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-08-15 

_____ 
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Dnr KFN 2016/181 

§ 145 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om budget med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Freddy Friberg informerar om att det inte har hänt något gällande budget under 

sommarmånaderna. Budgetläget för kommunen är oförändrat och frågor kring 

ekonomiska besparingar diskuteras i budgetgruppen.   

 Freddy Friberg förklarar att delårsbokslutet inte är färdigställt.  

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §138).doc 

_____ 
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Dnr KFN 2017/170 

§ 146 Ekonomiska besparingar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om ekonomiska besparingar med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-19, § 263, att uppdra till 

kommundirektören att utarbeta förslag  på kostnadsbesparingar genom att rationalisera 

kommunens organisation. Kommundirektören uppdrog till respektive sektor att utarbeta 

ett förslag. För Kultur- och fritidssektorn innebär det att bemanningen ska minskas med 

tre årsarbetare. Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar och presenteras vid 

budgetberednings möte den 29 augusti 2017. 

Sektorschef, Freddy Friberg, har utarbetat ett förslag på tjänster att avveckla inom Kultur - 

och fritidssektorn. Totalt är det 15 tjänster inom kommunen som ska avvecklas. 

Nästa storgruppsmöte kommer att hållas den 2017-08-31. 

Överläggning 
Ledamöterna diskuterar förslag på avveckling av tjänster.  

Ordförande, Jill Andersson (S), förklarar budgetutfallet beräknas för det innevarande året 

bli en negativ avvikelse om cirka 60 miljoner kronor. En skattehöjning om 1 krona är inte 

tillräcklig för att får kommunens budget i balans. 

Freddy Friberg poängterar att skatterapporten måste läsas utifrån ett hållbart perspektiv.  

Freddy Friberg förklarar att det pågår en översyn av fritidsverksamheten.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §263).doc 

2. Förslag på tjänster att avveckla 2017-06-15.docx 

3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §139).doc 

_____ 
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Dnr KFN 2017/169 

§ 147 Informationspunkt om utfallet av 

åtgärder inför sommaren 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att sammanställa en rapport 

över sommarens fritidsverksamheter till nästkommande sammanträde, och 

2. I övrigt lägga informationen om resultatet av vidtagna åtgärder inför sommaren 2017 

med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet. 

Freddy Friberg klargör resultatet av sommarens förebyggande åtgärder och deras effekt. 

Åtgärderna har bestått av kameror, nattvandrare och vaktbolag. Freddy Friberg informerar 

om att Securitas har ryckt ut vd några tillfällen på grund av otillåten närvaro på 

Jeppavallen. 

Freddy Friberg klargör att de förebyggande åtgärderna har haft en positiv effekt. Under 

våren 2017 drabbades kommunen av skadegörelse men under sommarmånaderna har 

skadegörelsen minskat.   

Rapport från resultat av sommarens aktiviteter är inte sammanställd vid tidpunkt för 

sammanträdet och Freddy Friberg förklarar att arrangörerna ska inkomma med rapport 

senast den 2017-08-31.   

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §128).doc 

2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §155).doc 

_____ 
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Dnr KFN 2017/182 

§ 148 Utbyte av föråldrad belysning till LED-

belysning på motionsslingan vid 

Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Befintlig belysningsanläggning uppgraderas med stolpförlängning, LED-armaturer och 

automatisk tändning och släckning till en kostnad om cirka 140 tkr inom budgetramen för 

investeringsprojektet ”Upprustning utomhusanläggningar”. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Bakgrund 

Det ca 900 meter långa elljusspåret söder om Jeppavallen är kommunens enda upplysta 

motionsspår och är väl nyttjat. 

Nuläge 

Motionsspåret är populärt och välanvänt inte minst under årets alla mörka timmar. Detta 

trots den undermåliga belysningsanläggningen. De befintliga armaturerna är slitna och 

skapar en dålig och mycket begränsad ljusbild trots en hög energiförbrukning. Lamporna 

går ofta sönder p.g.a. spänningsvariationer och reservdelar är svåra att få.  

Yttrande 

Förslaget är att stolpförlänga de 27 stolparna 1 meter och ersätta befintlig armatur med 

en lämplig LED-armatur. LED-armaturen är välbeprövad och använder mycket på 

kommunens GC-vägar. Armaturen förses med inbyggd dimfunktion (nattetid) och 

anläggningen förses med astrour som automatiskt känner av skymning och gryning. 

Kostnadsbilden för bytet är ca 120 000 kr och den årliga energibesparingen är ca 6000 kr. 

Utöver det behövs röjning och riktning av stolparna till en kostnad av ca 20 000 kr. 

Freddy Friberg förklarar var slingan ligger och informerar om att slingan är välbesökt av 

såväl privatpersoner, skolor och föreningar. 

Överläggning 
Ledamöterna ställer frågor om röjningen.  

Freddy Friberg förklarar att röjning sker regelbundet men att det i samband med 

installation måste röjas mer uppåt då stolparna kommer bli högre.  

Beslutsunderlag 
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1. Förslag på modernisering av belysningen på motionsslingan vid Jeppavallen.docx  

2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §152).doc 

3. Tjänsteskrivelse Elljusspår.docx 

4. Kartöversikt Elljusspår.pdf 

_____ 
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Dnr KFN 2016/157 

§ 149 Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga kontaktpolitikerrapporterna med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport för utfört 

kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period. 

Lena Frykman (M) informerar om fyra aktiviteter. Den 2 augusti var det musik i Tjörnarps 

kyrka, den 3 augusti Höörs Sommaropera med föreställningen Spegel Spegel, den 8 

augusti var det sommarkväll vid Ringugnen i Tjörnarp och den 23 augusti var det 

orgelkonsert i Höörs kyrka. 

Tom Ström (M) klargör att han och Anna-Greta Reinholdz (S) är kontaktpersoner för 

Musikskolan men de har inte haft kontakt med Musikskolan under sommaren. Tom Ström 

(M) har besökt Sommaroperan. 

Anna-Greta Reinholdz (S) förklarar att hon varit på musik i Bosjökloster och varit på 

Stiftgården i Åkersberg och sett Blåsarna. 

Madeleine Jehpsson (MP) informerar om att hon varit i kontakt med biblioteket. Biblioteket 

har haft fler sommarbokläsare. Andra nyheter på Biblioteket är inköp av nytt system. 

Madeleine Jehpsson (MP) har under sommaren besökt olika badhus.  

Anna Johnsson (MP) förklarar att hon varit på terminsstarten av Musikskolan. Anna 

Johansson har även besökt Biblioteket. 

Maria Oscarsson (V) har besökt Sommaroperan. Maria Oscarsson förklarar att hon är 

medlem i HAT:s och de håller på att sätta upp en ny föreställning, Gökboet.  

Linda Lindhé (V) informerar om att Höörs Mölla har varit öppen hela juli och har erbjudit 

underhållning från flertalet olika musiksällskap. 

Jill Andersson (S) informerar om Järpekvällarna. 

Kerstin Malmborg (SD) informerar om att det i helgen är Twin Lake Run.  

Daniel McCabe (C) informerar om att Höörs IS friidrottssektionen har haft stora 

framgångar i sommar. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/94 

§ 150 Arvode för förtroendevalda 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF 

2016/184. 

Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna 

avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna 

skickas in till nämndsekreteraren. 

”Ersättningsberättigade förrättningar 

§ 2. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har 

medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:  

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och 

övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag 

samt revisorernas sammanträden 

b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 

utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 

granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag  

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts  

d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller nämnd 

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör 

kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i 

sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska 

återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.  

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”  

Följande förrättningar anmäls:  

Jill Andersson (S) anmäler att hon och Tom Ström (M) har träffat Kultur- och fritidsektorn. 

De har även varit på möte gällande badet. Den 2017-08-31 är det budgetmöte. Den 2017-

09-12 gemensamt arbetsutskottsammanträde mellan Barn- och utbildningsnämnden, 

Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämndens arbetsutskott.  Den 2017-09-19 är det 

ett budgetmöte. Den 2017-09-25 är Kultur- och fritidsnämndens presidium kallat till Barn- 
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och utbildningsnämndens sammanträde för att närvara på föredragning om Ringsjöskolan 

2.0.  

  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc 

2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx 

3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-23 Besök på Tofta gård och Vattenskidklubben 

(2017-05-23 KFN §114).doc 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-08-29  17 (23) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr KFN 2017/45 

§ 151 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga nedanstående meddelanden med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
1. Maglasäte Idrottsförening, skrivelse daterad 2017-05-31, anhållan om hjälp med 

montering av nät. KFN 2017/157 

2. Mediaplanet Group ang kampanjen ”Hjärta & Kärl”. KFN 2017/158  

3. Polismyndigheten, tillståndsbevis, kulturkvartersdagen och nationaldagsfirande. KFN 

2017/81 

4. Kulturrådet, fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2017/2018. KFN 2017/159 

5. Höörs RC Klubb, ansökan om utökad tid för tävlingsverksamhet. KFN 2017/160 

6. Avtal om genomförande och förvaltning av lokalt naturvårds- och friluftslivsprojekt 

mellan Höörs kommun och KFUK-KFUM Region Skåne Blekinge - KFUM Syd. KFN 

2016/126 

7. Skadeståndsanspråk. KFN 2017/161 

8. Överenskommelse ang Trygg ungdom sommaren 2017. KFN 2017/164 

9. Polismyndigheten, 5000-K598096-17, skadegörelse biblioteket. KFN 2017/81 

10. Polismyndigheten, 5000-K648790-17, försök till stöld genom inbrott på Jeppavallen. 

KFN 2017/81 

11. Polismyndigheten, 5000-K571009-17, underrättelse om beslut, stöld Jeppavallen. 

KFN 2017/81 

12. SÖSAM, mötesanteckningar 2017-05-16. KFN 2017/50 

13. Polismyndigheten, 5000-K571895-17 tilläggsanmälan, stöld Jeppavallen. KFN 

2017/81 

14. Polismyndigheten, 5000-K672688-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81 

15. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 173, Anläggande av Walk of Fame, avtal samt regler 

och riktlinjer. KFN 2016/29 

16. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 160, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april 

2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/4 

17. Polismyndigheten, 5000-K700577-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81 

18. Kommunfullmäktige 2017-05-31 § 84, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
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2017/140 

19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 263, ekonomiska besparingar. KFN 

2017/170 

20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 255, gymverksamheten ACTIC i Höörs 

Bad och Sportcentrum. KFN 2016/198 

21. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, försök till stöld, Jeppavallen. KFN 2017/81 

22. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, underrättelse om beslut, försök till stöld, 

Jeppavallen. KFN 2017/81 

23. Mötesanteckningar 2017-06-28, skyddsrond utearbete med friluftslivet. KFN 2017/171 

24. Skrivelse från Crawford, brandskada Långstorp 1:44. KFN 2017/60 

25. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 92, budget 2018 VEP 2019 -- 2022 Investerings- 

och exploatering. KFN 2016/181 

26. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 93, ekonomisk uppföljning/prognos till och med 

april 2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/36 

27. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2018, VEP 2019 -- 2022. KFN 

2017/172 

28. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 97, entledigande från uppdrag i kultur- och 

fritidsnämnden. KFN 2017/173 

29. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 

2017/140 

30. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 54, årsredovisning 2016. KFN 2017/174 

31. Spegel, Spegel Höörs Sommaropera 2017. 

32. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §135) 

Överläggning 
Ledamöterna ställer frågor kring Meddelandena. 

Freddy Friberg informerar om Kulturkompendiet samt Kultur i vården. 

Freddy Friberg klargör att den 2017-09-15 är det Kulturnatten i Höör.  

Freddy Friberg informerar om att Kommunstyrelsen har godkänt bidrag för Mittelendagen 

den 2017-10-07.  

Freddy Friberg informerar om kommande aktiviteter under höstlovet. Vidare har  Senior 

Sport School startat upp med cirka 20 deltagare och detta sker i samarbete med Hörby 

kommun.  

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §157).doc 

_____ 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 152 Rapport angående tillbud och risker 

och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om det aktuella personalläget inom 

Kultur- och fritidssektorn. 

Kultur- och fritidsstrategen kommer vara tjänstledig från och med 2017-09-01 t.o.m. 

årsskriftet. Kultursekreteraren kommer att gå upp i tjänstgöring från samma datum och 

arbeta heltid. 

 Freddy Friberg visar ett förslag på tjänsteskrivelse angående omorganisation av 

fritidsverksamheten. Fastställd tjänsteskrivelse delges nämnden i oktober 2017. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §158).doc 
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Dnr KFN 2017/42 

§ 153 Anmälan av delegeringsbeslut juni-

augusti 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga information om 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.  

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare, 

KFN 2017/13. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och 

Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget 

anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget 

anmält. 

Överläggning 
Freddy Friberg klargör för omständigheterna kring ärendet med Äskande om solfilm.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av delegationsbeslut augusti 2017 Johan Enbom.docx 

2. Redovisning av delegationsbeslut augusti 2017 Hilda Knafve.docx 
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Dnr KFN 2017/6 

§ 154 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 

juni-juli 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga postlistan avseende perioden 2017-06-01--2017-07-31 med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlistan gällande tidsperioden 2017-06-01--2017-07-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Postlista 2017-06-01--2017-06-30.doc 

2. Postlista 2017-07-01 - 31.pdf 

3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §161).doc 
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Dnr KFN 2016/198 

§ 155 Informationspunkt gällande Actic 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga information om hur ärendet gällande Actic fortlöper med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Martin Olsson (C) anmäler fråga om hur ärendet gällande Actic fortlöper.  

Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, förklarar att ärendet har behandlats av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns ett nytt avtalsförslag. Avtalsförslaget är 

kommunicerat till Actic och Kommunstyrelsen inväntar Actics synpunkter innan ärendet 

behandlas på nytt. 

_____ 
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Dnr KFN 2016/56 

§ 156 Informationspunkt gällande 

Musikskolan  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga information om dörrarna på Musikskolan md godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Madeleine Jehpsson (MP) hur ärendet gällande dörrarna på Musikskolan fortlöper.  

Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, förklarar att nya dörrar är installerade och är 

dörrarna inte till Musiskolans belåtenhet så återkommer ärendet till nämnden.   

_____ 

 


