Nr.1
2018-10-18

Tidaholms
Brukshundklubb
Medlemsbrev

VI MÅSTE FLYTTA!
I maj 2018 blev ordföranden i Tidaholms BK kontaktad av Tekniska kontoret, Tidaholms Kommun.
En kort information om att Kriminalvårdsanstalten hade för avsikt att bygga ut fängelset, och därmed
riskerade Nyled och vår anläggning att behöva flyttas.
Under sommaren efterfrågade vi i styrelsen mer information om När? Var? Hur? men informationen
uteblev.
För att få nödvändig information önskade vi att få till ett möte med Kommunen och ev. Politiker för
att kunna planera vår verksamhet och kunna svara på era frågor.

INNEHÅLL

Specialfastigheter som äger Kriminalvårdsanstalterna i Sverige har lämnat in om att köpa marken runt
fängelset och vill ha tillgång till marken vid årsskiftet 2018/2019!

 Vi måste flytta när
Kriminalvården utökar

Alltså väldigt snart!

 Medlemsmötet 20 sep

Ordföranden Catharina Rosénius Käll tillsammans med Maria Rothzén och Tina Rosén Lindh träffade
Kommunens representanter, Kjell Johnsson, Anna-Karin Skatt, Christer Daremark &
Ingemar Rehn, för att disskutera, dels Kommunens förslag samt framföra ett eget förslag som Vi ansåg
passade vår verksamhet bättre.

 Rekommendation
Tekniska Nämndens AU

MEDLEMSMÖTET 20 SEP
Styrelsen såg det som lämpligt att ALLA medlemmar fick chansen till samma information och att
kunna få svar på eventuella frågor och valde att tillägna hösten Medlemsmöte till ärendet.
Förutom Kommunens representanter samt tidningen, slöt hela 58 medlemmar upp, det var med andra
ord fullt i klubbstugan. Då klubbens förslag var att flytta hela anläggningen ner till Nyborg hade detta
redan disskuterats med TGoIF om hur vi skulle kunna dra nytta av varandra i framtiden. Även
representanter därifrån deltog på mötet.
Förslaget från Kommunen var att endast flytta stugan ett antal meter så den hamnade utanför det
”nya” staketet och ev. komplettera med planer och parkering nedanför slänten mot vägen. Då vi vet
hur sankt det är där på våren samt att vi inte i nuläget har tillgång till varken skogsterräng eller
rastningsslingor argumenterade vi för vårt förslag.
TBK’s förslag att flytta hela anläggningen ner till gärdena runt TGoIF:s träningsplaner på Nyborg med
möjlighet att utnyttja varandras planer, belysning och parkering vid olika evenemang.
Kanske även en möjlighet att anlägga en toalett som går att nyttja även om klubbstugan inte är öppen.
Nästa steg var att lämna in vårt förslag och motivering till Tekniska nämnden för att dras i
arbetsutskottet innan det ev. kan gå vidare till Tekniska Nämnden och sedan till Kommunfullmäktige
för beslut. Handlingarna lämnades in den 2 okt.
Arbetsutskottet har i skrivande stund gått i huvudsak på klubbens linje och ärendet går vidare till
Tekniska Nämnden som har sitt möte torsdag 18 okt.
Nu är det bara till att vänta och se...

TIDAHOLMS
BRUKSHUNDKLUBB
Tidaholms brukshundklubb är en aktiv
klubb med omkring 250 medlemmar.
Här anordnas varje år kurser i
vardagslydnad, tävlingar av olika slag,
(MH & MT), träningsläger mm. Alla är
välkomna, med eller utan hund,
renrasig eller blandras!
De olika kurser & grenar som bedrivs
på klubben är bland annat bruks med
spår, sök & patrullhund, agility,
lydnad, rallylydnad, drag, nosework
och emellanåt har klubben
även utställning.

Vill du veta mer är du välkommen att
läsa mer på vår hemsida
www.tidaholmsbk.se eller på vår FB
sida Tidaholms Brukshundklubb

REKOMMENDATION
TEKNISKA NÄMNDENS AU
-Utdrag ur protokoll§ 101 Beslut angående frigörande av mark till Tidaholms Brukshundsklubb med
anledning av Specialfastigheters markförvärv.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Specialfastigheters markförvärv kring sin nuvarande fastighet kommer
arrendeavtalet med Tidaholms brukshundsklubb att behöva förändras alternativt sägas upp.
Kriminalvårdens yttre fastighetsgräns (nät) kommer med anledning av förvärvet att flyttas ut vilket
innebär att klubbstuga inklusive en gräsplan måste flyttas. Under diskussioner med
brukshundsklubben framfördes föreningen önskemål om flytt av hela anläggningen. Förslaget var
att flytta till ett gärde angränsande till de av TGIF arrenderade träningsplanerna.
Alternativ till detta är att flytta klubbstugan inom nuvarande arrendeområde samt ersätta
träningsplaner som tas i anspråk för klubbstuga och av kriminalvårdens expansion. En total flytt
innebär något högre kostnad på grund av högre transportkostnad, el och VA-anslutningar samt
nyanläggning av fler träningsplaner. En samordningsvinst kan vara att en ny parkeringsplats kan
samutnyttjas av TGIF, vid vårträning samt cuper.
En mycket tidig kostnadsuppskattning ger att en flytt delvis inom området belöper sig till ca 1.5 - 2
Mkr. En total flytt kan uppskattas till 3 - 3.5 Mkr. Siffrorna är ej upphandlade och får justeras
löpande beroende av kommande beslut.
Båda förslagen kommer att fungera. Brukshundsklubben förordar en total flytt. TGIF ser en fördel i
att få tillgång till parkering. Kostnaderna skiljer sig och kommer att påverka totalkalkylen för
projektet Specialfastigheter. Lämpligt är att Kultur- o fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig
inför kommunstyrelse och fullmäktigebeslut.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ”Frigörande av mark Tidaholms Brukshundsklubb med anledning av
Specialfastigheters markförvärv, 2018-09-21, teknisk chef Kjell Jonsson
- Skrivelse ”Förslag till ny lokalisering av hundsportanläggning i Tidaholm, 2018-09-27,
Tidaholms Brukshundsklubb
- Kartor mm
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att överlämna
utredningen med kostnadsuppskattningar till kommunstyrelsen för beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att planering och flytt till närliggande mark för TGIF:s och tekniska nämnden förutsätter att
finansiering sker i samband med försäljning av mark till Specialfastigheter.
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