TRELLEBORGS KOMMUN
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Mötesdatum

2017-02-28

Plats och tid

Söderslättshallen kl. 15.00 - 16.30

Beslutande

Anna Nordstrandh (S)
Gunnar Hedin (M)
Mats Sjöslätt (C)
Mikael Månsson (M)
Tomas Olsson (SD)
Ismet Dedic (S)
Agneta Bengtsson (L)
Niels Nielsen (S)
Anita Widerberg (S)
Lena Bönnemark (M)

Tjänstgörande ersättare

Ola Olsson (C)

Ersättare

Rolf Flymén (SÖS)
Anna Holst (SD)
Jeléna Simic (S)
Göran Hansson (S)

Övriga

Jörgen Flink Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Tigerschiöld Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen
Hedvig Lindgren
Martin Hansson

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen
fredag 3 mars

Paragrafer

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Anna Nordstrandh (S)
Justerare
Gunnar Hedin (M)

Mats Sjöslätt (C)
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TRELLEBORGS KOMMUN
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2017-02-28

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Fritidsnämnden den 2017-02-28
Datum för anslags uppsättande

2017-03-07

Datum för anslags nedtagande

2013-03-29

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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TRELLEBORGS KOMMUN
Fritidsnämnden

Protokollutdrag
Datum

2017-02-28

§20 Handlingsplan för utökning av
Pilevalls rugbyplan
Dnr FRN 2016/37

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 19 april, §24 Utökning av Pilevalls rugbyplan att ge
förvaltningschefen i uppdrag att genom serviceförvaltningen beställa en
förprojektering och kostnadsberäkning av den föreslagna utökningen av Pilevallen.
Serviceförvaltningen ska i kostnadsförslaget beakta placering av ett nytt klubbhus
för Pingvin Rugby Club med ett längre nyttjanderättskontrakt inom befintligt
område för att möjliggöra för föreningen att uppföra en ny byggnad.
Pingvin Rugby Club har gjort förvaltningen uppmärksam på att befintlig huvudplan
på Pilevallen inte är godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta
serien för seniorer. En godkänd matchplan ska ha måtten 124 x 78 meter inklusive
säkerhetsavstånd och nuvarande plan på Pilevallen har måtten 100 x 68 meter. För
säsongen 2016 har föreningen blivit beviljad dispens från kravet på godkänd
matchplan men från och med spelsäsongen 2017 krävs en godkänd matchplan för
fortsatt spel i elitserien.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar gällande utökning av Pilevalls rugbyplan att
det är möjligt att genomföra enligt gällande detaljplaner om det bara handlar om
själva rugbyplanen, inga omklädningsrum eller andra byggnader. Utbyggnaden
ligger inom område för allmänt ändamål, allmän plats avsedd att planteras samt
område för idrottsändamål. Utökningen innebär dock att byggnad öster om planen
måste rivas.
Inlämnande av Handlingsplan med tidsatta åtgärder krävs för att ge dispens för de
kriterier som inte uppfylls. Därefter kan tillfälligt speltillstånd för 2017 ges. Övriga
kompletteringar kan utföras innan varje tävlingsmatch.
Förvaltningen har varit i kontakt med serviceförvaltningen gällande placering av ny
skolbyggnad och rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021.

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevalls
rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021.

Skickas till
Servicenämnden
Pingvin Rugby Club
Justerares signatur

Utdragsbestyrkan
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