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MEDBORGARFÖRSLAG OM BYGDEGÅRD I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun.
Reservation
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Jan Öberg har inlämnat medborgarförslag om att Älvsbyns kommun tillsammans näringsidkare föreslås köpa Hedmans fastighet på Nygrensvägen 15 som
ska försäljas under 2017. Förslagsställaren tänker sig att fastigheten kan användas som bygdegård, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 22, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 19 juni 2017.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Hedmansgården är välskött och centralt belägen, men något uttalat behov av
ytterligare kommunala lokaler av typen bygdegård har inte varit på tal sedan
Petterssons fastighet försåldes för ett antal år sedan. När väl Hedmans fastighet
kommer ut på marknaden så finner nog den sin köpare, som kommer att sköta
om fastigheten så att dess kulturella värde kommer att bevaras till eftervärden.
VD Älvsbyns Fastigheter David Wimander har också yttrat sig i ärendet.
”Om kommunen har behov av en bygdegård eller har något särskilt intresse att
äga och bevara en fastighet av detta slag låter jag andra yttra sig om.
Avseende lokalen/fastigheten kan jag konstatera följande;
- Kommunen har redan i dag både i egna och andras bestånd bra tillgång till
samlingslokaler av olika slag.
-

Det framgår inte av underlaget om den aktuella fastigheten är lämplig för
ändamålet och vilka eventuella åtgärder som krävs för att kunna nyttja den
som bygdegård. Dock kan man anta att både tillgänglighet och ev brand
kan behöva åtgärdas.

-

Drift- och underhållskostnaderna av denna typ av fastighet är generellt
höga.”

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 57.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) anser att medborgarförslaget är bra men yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
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