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Bilaga kommunikation hyresgäster
Vid KSAU:s möte, 2019-03-20 beslutades att ärendet skulle kompletteras med
en redovisning hur förankring skett med brukare och hyresgäster, när detta
ägt rum och vad det resulterat i.
Dialog är påbörjad enligt följande;
Huggarna MC
Förening utan föreningsbidrag.
Teknisk serviceförvaltning har via kommunens fastighetsavdelning haft dialog
med Marcus Öberg och informerat att fastigheten ska avyttras via mäklare och
att det görs med föreningen som hyresgäst.
Länkarnas hus
Annika Eriksdotter, Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med två
representanter, Margareta Andersson och Lars Isaksson, från Stiftelsen
Länkarna. Då har meddelats att kommunen kommer att lägga ut fastigheterna
till försäljning. Det har också meddelat att det i första hand kan bli en fråga om
att man får en annan hyresvärd än Treslleborgs kommun.
Hyresgästerna vill bli underrättade om när försäljningarna finns ute på
marknaden, alternativt bli kontaktade när det gäller att erbjudas att ta del av
försäljningsunderlagen.
Trelleborgs motorklubb
Förening utan föreningsbidrag.
Mats Linderholm har haft kontakt med Lennart Kristensson vid 2 tillfällen i
ärendet varav första gången 2019-02-12 och andra gången 2019-03-19 och
tredje gången 2019-03-22. Föreningen har inledningsvis fått information om
att fastigheten är en av de objekt som kommer att föreslås till avyttring med
klubben som hyresgäst och hur processen kommer att fortlöpa. Vid övriga
samtal har meddelats nuläget i frågan.
Även Mikael Rubin har pratat Lennart och varit på plats på motorklubben.
Karlsfälts gård
Hyrs som privatbostad som har besittningsskydd vid avyttring till ny
fastighetsägare. Teknisk serviceförvaltning har inget telefonnummer till
hyresgästen men har skickat ut ett brev med inbjudan att kontakta för att få
mer information.
Skyttsgården/gamla museet
Inga hyresgäster mer än arkiv för kommunledningsförvaltningen.
Biogascentrum
Används kortvarigt fram till sommaren via bildningsförvaltningen men har i
övrigt inga permanenta hyresgäster.
Fakturaadress:
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
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Pegasus före detta etableringsboende
Har tillfälligt används av arbetsmarknadsförvaltningen. Teknisk
serviceförvaltning har via sin lokalförsörjningschef haft dialog med
arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef Zara Tosic. Mats Linderholm
har även vid ett annat möte, 2019-03-13, lyft frågan med
arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef.
Modeshögs etableringsboende före detta förskola
Del av boendet hyrs för närvarande av en familj. Teknisk serviceförvaltning
har via sin lokalförsörjningschef haft dialog med
arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef Zara Tosic. Mats Linderholm
har även vid ett annat möte, 2019-03-13, lyft frågan med
arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef.

