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Spegelsal och mekargarage i Råneå
Ärendebeskrivning
Under 2011 fattades beslut om att flytta fritidsgården från Tallheden till
Daggkåpan, då hyresnivån för Tallheden inte motsvarade skicket på lokalerna
och att flertalet kvm ej nyttjades i den stora byggnaden som Tallheden utgör.
Samtidigt ställdes frågan till Lulebo om kostnad och möjlighet att fortsätta
hyra sporthallen på Tallheden. Svaret från Lulebo blev att vi måste hyra hela
Tallheden om vi vill fortsätta nyttja sporthallen, förvaltningen beslutade då att
säga upp avtalet.
Huvuddelen av aktiviteterna från Tallheden flyttades till Råneå Sporthall och
vissa delar till medborgarkontoret. Vissa aktiviteter t.ex. linedance bedriver
idag verksamhet i ej ändamålsenliga lokaler och bokningsläget på sporthallen
är idag mycket ansträngt.
Brottarklubben i Råneå tränar idag i en kommunal lokal som ursprungligen
varit ett garage/verkstad men som nu fungerar som träningslokal. Lokalen
medger ej fullstora träningsmattor (10x10m), det ryms endast 7x8 m.
Under 2011 har det framförts önskemål om en mekarlokal i Råneå, och
fritidsförvaltningen fick i uppdrag av fritidsnämnden att arbeta vidare med
frågan. Verkstadslokaler har sökts, utan framgång.
Möjligheter till fler aktivitetslokaler
F.d. biblioteket i Råneå ägs av Lulebo och kan relativt enkelt anpassas till
aktivitetslokaler och därmed ge de aktiviteter som idag bedrivs i icke
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ändamålsenliga lokaler, alt i den mycket belastade sporthallen, bättre
träningsmöjligheter. I lokalen finns dessutom omklädningsrum och bastu.
En del av f.d. biblioteket kan anpassas till en bättre träningslokal för
brottarklubben där mattstorleken kan ökas till 10x10m. Brottarklubben har i
dialog med dem ställt sig positiva till förslaget.
Lokalens andra del blir en bra spegelsal/träningsyta på 16x10m för blandade
aktiviteter; dans, judo, etc.
Kostnaden för lokalen är 285 000 kronor per år.
Investeringskostnad för lokalanpassning av fd biblioteket till en brottarlokal
och spegelsal/träningsyta är 200 000 kronor (ljud, ljus, mattor, passersystem).
Brottarklubbens nuvarande lokal ändras till mekargarage för Ung i Luleå,
bedömd investeringskostnad 200 000kronor (belysning, utrustning, mm)

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen
hemställa om
-

utökat kommunbidrag på 285 000 kronor/år för hyreskostnader av nya
aktivitetslokaler i Råneå,

-

utökad investeringsram för år 2013 på 200 000 kronor för
ordningsställande av brottningslokal och spegelsal samt

-

utökad investeringsram för år 2013 på 200 000 kronor för
ordningsställande av mekargarage.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Fritidsnämnden

Paragraf

2012-10-17

80

Sida

179

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om
-

utökat kommunbidrag på 285 000 kronor/år för hyreskostnader av nya
aktivitetslokaler i Råneå,

-

utökad investeringsram för år 2013 på 200 000 kronor för
ordningsställande av brottningslokal och spegelsal samt

-

utökad investeringsram för år 2013 på 200 000 kronor för
ordningsställande av mekargarage i Råneå.
_____
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