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Angående Samlinglokal i Bunkeflostrand

Vi har under flera år arbetat för att vi ska få en samlingslokal för föreningslivet i
Bunkeflostrand.
Sydsvenskan har skrivit flera artiklar i ärendet och senast 26/9 2013 läste vi att kommunen
ska köpa marken i Gottorp av Skanska och bygga förskola och skola. Då öppnas det
möjligheter att även projektera för en samlingslokal.
SPF Bunkeflostrand o Bunkeflostrands Villaförening förväntar oss att ni politiker och
tjänstemän gör en kraftansträngning och tillgodoser Bunkeflobornas behov av
samlingslokal.
Föreningslivet i Bunkeflostrand är mycket aktivt och har ökat under åren. De två största
föreningarna är SPF Bunkeflostrand med 630 medlemmar och Bunkeflostrands
Villaförening med 600 medlemmar. Det finns ytterligare 4-5 föreningar som är aktiva inom
sina intresseområde.
Vi är i stort behov av en samlingsplats där alla föreningar kan träffas och där månadsmöten,
kursverksamhet, temakvällar, studiecirklar m. m. kan genomföras på ett enkelt och bra sätt.
Idag träffas vi i Strandkyrkans lokaler, som är för små för vissa arrangemang. T. ex. tvingas
SPF att dubblera sina månadsmöten som är mycket välbesökta. Detta innebär naturligtvis
ökade kostnader för föreningen, men det största problemet är att våra medlemmar inte får
tillfälle att träffas samtidigt. Villaföreningen har flera av sina aktiviteter utomhus vilket
begränsar verksamheten under vinterhalvåret.
Lokalerna är ofta bokade av kyrkans egna aktiviteter och begränsade till antal.
Det är positivt för oss som bor i Bunkeflostrand men även för stadsdelen att vi möts i olika
aktiviteter och bygger upp värdefulla relationer för såväl ung som gammal. Det gör att vi
känner igen varandra när vi möts och tryggheten när vi rör oss ute ökar. För våra
medlemmar är det viktigt att kunna utöva aktiviteterna där vi bor.
Det är glädjande att många barnfamiljer flyttar hit och att vi får fler lekplatser, förskolor
samt skolor.
Nu är vi många boende i Bunkeflostrand som redan har vuxna barn. Då har vi både tid och
möjlighet att intressera oss för föreningslivet och de aktiviteter som bjuds, vilket gör att
behov av samlingsplatser ökar.

Det borde ligga i stadsdelsområdesförvaltningens intresse att verka för en lösning av
lokalfrågan. Aktiva boende blir mer positiva,mår bättre och lever friskare. Det är en stor
och viktig aspekt att ta hänsyn till.
Vår förhoppning är att ni snarast arbetar för en positiv lösning på lokalfrågan och vi ser
fram emot ett snabbt svar i ärendet
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