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Plats och tid

Trelleborgssalen, Parken kl. 15.00–17.15

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Dieter Müller (KD)

Ersättare

Anders Yngve (S)

Övriga

Matts Karlsson
Mats Linderholm, Förvaltningschef
Mark Huisman
Kristoffer Tonning
Hans Lilja
Fredrik Sörling
Jonas Bermin, Konsult WSP
Robert Lagerqvist, Konsult WSP
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Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M)

Eva Höckert (S)
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Underskrift
Anna Pålsson
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2020-05-13

TSN 2019/516

§ 58 Albäcksstuga
Dnr TSN 2020/137

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen äska 250 000 kr till förstudie Albäckstugan
att översända beslutet till kultur- och fritidsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har startat processen rörande nybyggnation av hus för
fritidsbetonade aktiviteter i Albäcksområdets sydöstra del (Kfn, 2020-04-08 § 24.)
Byggnaden går under namnet Albäckstugan, inspirerat av en sedan femtio år riven
byggnad i området med detta namn. Stiftelsen Trelleborgs skollovskoloni är villig
att delvis finansiera Albäckstugan, diskussion förs om ytterligare medfinansiering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen har bidragit till
förslag om placering av stugan. I underlaget från Kultur- och
fritidsnämnden framgår att stugan skall användas till lägerskoleverksamhet för barn
och ungdomar men att den också kan bli en tillgång för scouter, besöksmål för
allmänhet mm. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att tekniska
servicenämnden äskar medel för att göra en förstudie som syftar till att klargöra
husets utformning, omgivningens gestaltning och parkeringslösningar.
Tekniska servicenämnden ser välvilligt på att medverka till att Albäcksstugan
kommer till stånd. Nämnden ställer sig välvillig till att arbeta fram en förstudie.
Den bör förutom att klargöra husets utformning, omgivningens gestaltning och
parkeringslösningar också studera hur man kommer till byggnaden samt undersöka
VA- och elfrågor. Möjlighet till omklädnad och dusch för motionärer skall också
beskrivas. Vidare är syftet med förstudien att ta fram en kostnadsberäkning av
projektet samt mer i detalj specificera hus och omgivande mark.
Förstudien kräver medverkan av ett antal specialister inom hus- och marksidan på
tekniska serviceförvaltningen, samt en kontinuerlig dialog med kultur- och
fritidsförvaltningen, och beräknas kosta 250 000 kr. Det material som levereras
skall vara användbart i det fortsatta arbetet.
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