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BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm om godkännande av Lärande i Sverige AB som
huvudman för grundskola m.m.
Stadsjurist Lars-Olof Danielsson har med stöd av den fullmakt som Kommunstyrelsen utfärdat överklagat beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm 2015-03-13 (Mål 14953-14) att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för grundskola m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.

1-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0162 611
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2015-03-31, Christer Johansson
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FORVALTNINGSRATTEN

DOM

I STOCKHOLM
Allmänna avdelningen
Enhet 10

201 5-03-13
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
14953-14

KLAGANDE
Borås Stad
501 80 Borås
MOTPARTER
1. Lärande i Sverige AB, 556571-5892
Realgymnasiet Lindövagen 5B
602 28 Norrköping
2. Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

OVERKLAGAT BESLUT
Skolinspektionens beslut 2014-05-28
Dnr 3 1-2014:939, se bilaga 1
SAKEN
Godkännande av huvudman för förskoleklass, gnuidskola och fitidshem
enligt skollagen (2010:800)

FORVALTNINGSRATTENS AVGORANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 561914

Postadress

Besöksadress
Tegeluddsvagen 1

115 76 Stockholm

Telefon
08-561 680 00

Telefax
08-561 680 O 1

E-post:
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag - fiedag
08:OO-16:30

FORVALTNINGSRATTEN
I STOCKHOLM

DOM

Allmänna avdelningen

YRKANDEN M.M.
Skolinspektionen beslutade den 28 maj 20 14 att godkänna Lärande i
Sverige AB (bolaget) som huvudman for forskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fiitidshem vid Erlaskolan i Borås kommun.

Borås kommun (kommunen) överklagar beslutet och yrkar att
förvaltningsrätten ska upphäva Skolinspektionens beslut. Kommunen anför
b1.a. följande. En etablering bidrar till segregering då det främst är elever
från välbärgade områden som väljer bort den kommunala skolan till
förmån för en fiistående skola. Segregering har skapat bekymmer för
skolornas målupp~llelse.Skolinspektionenhar inte visat att kommunens
bedömning av de långsiktiga effekterna är felaktiga varför
Skolinspektionen saknar grund för sitt ställningstagande att godkänna
bolagets ansökan. Området Hässleholmen är ett av de
utanförskapsområden som finns i Sverige och som regeringen valt ut för att
i projekt arbeta för integration. En del av projektet handlar om att öka
andelen elever som når gymnasiebehörighet. Det vore ytterst olyckligt om
en stor statlig satsning på att långsiktigt omforma ett problemområde skulle
motverkas av ett beslut av en annan statlig myndighet. Det finns risk för
långsiktiga negativa effekter for skolorna inom Hässleholmen genom att
väletablerade elever lämnar skolorna inom Hässleholmen och istället väljer
Erlaskolan. Bolaget har inte genom redovisade siffor styrkt att det finns
tillräckligt elevunderlag som g m d for en långsiktig verksamhet och
Skolinspektionenhar inte motiverat varför inspektionen dragit slutsatsen
att dessa siffor visar att elevunderlaget är tillräckligt. Kommunen måste nu
starta ombyggnader av skolor av b1.a. arbetsmiljöskäl och då måste dessa
dimensioneras for att ha kapacitet för att kunna ta emot alla berörda elever
eftersom det nu inte är definitivt klart om någon ytterligare friskolan
kommer att starta. Om en etablering godkänns är det sannolikt att skolorna
i närområdet kommer att få ett minskat elevantal och därmed
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överkapacitet, vilket skulle medföra en lågsiktig negativ ekonomisk effekt
som innebär att bland annat resurserna till lärare kommer att skäras ner.
Kommunen tvingas dels finanisera denna skola och därtill fmansiera
tomma lokaler i kommunens egna skolor. Denna effekt kan kvarstå under
en lång följd av år, klart mer än fem år. Kommunen har aldrig hävdat att
någon skola kommer att behöva läggas ner eller att vissa elever skulle f"a
avsevärt längre resvägar,

Skolinspektionen besirider bifall till överklagandet och anför b1.a. följande.
Kommunen har inte visat att eventuella påtagligt negativa följder skulle
kvarstå på sikt eller att någon av kommunens 40 grundskolor skulle behöva
stängas ned och att resvägen för vissa elever i kommunen skulle bli
avsevärt mycket längre i och med etableringen. Elevunderlaget beräknas
dessutom öka med drygt 800 elever i aktuella åldrar fram till år 20 17.
Frågan om Erlaskolan kommer att få ett tillräckligt elevantal för att kunna
bedriva verksamheten långsiktigt är inte en del av prövningen kring
påtagliga negativa följder utan en del av Skolinspektionens prövning av
huvudmannens förutsättningar. Vad gäller eventuella segregerande effekter
av en friskoleetablering är det inte något som omnämns i förarbetena till
skollagen som en påtagligt negativ följd.

Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till frågan huruvida ett
godkännande av bolaget som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås kommun skulle innebära påtagliga
negativa följder på långsikt för den del av skolväsendet som anordnas av
det allmänna i kommunen. Invändningar som kommunen har anfört om
elevprognoser hanfor sig till huvudmannens förutsättningar att bedriva
skola och är därmed inte frågor som kan prövas i målet (se Kammarrätten i
Stockholms dom den 11 april 2006 i mål nr 3241-05).
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Enligt 2 kap. 5 5 skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan
godkännas som huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas
om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller for
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller for den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.

I förarbetena till den ovan angivna bestämmelsen anges följande (se prop.
2009110:165 s. 643 samt prop. 1995/96:200 s. 53). Valfriheten för vissa
elever får inte inskränka andra elevers frihet att välja att gå i en skola nära
hemmet. Med påtagliga negativa följder avses t.ex. om tillkomsten av en
fiistående skola medför att en landsorts eller glesbygdskommun tvingas
lagga ned en redan befintlig skola och detta medför att avståndet till
närmaste kommunala skola avsevärt ökar för elever i någon del av
kommunen. I en del fall kan inrättandet av en fiistående skola leda till
ökade kostnader för kommunen till följd av att skolverksamhet bedrivs i
mindre effektiv omfattning och med lågt kapacitetsutnyttjande.
Överkapacitet kan i vissa fall komma att bestå på lång sikt t.ex. i de fall en
fiistående skola bildas av en kommunal skola som ska avvecklas. I sådana
fall motverkas kommunens ansträngningar av att upprätthålla en
kostnadseffektiv skolorganisation, vilket minskar resurserna för övriga
elever i kommunen.

Det anges vidare i förarbetena att prövningen också ska utgå från ett
elevperspektiv och en helhetsbedömning. Elevers möjlighet att välja skola
och ha tillgång till ett brett utbud av utbildningar är en viktig
kvalitetsaspekt i ett skolväsende med både offentliga och fiistående
huvudmän. För att effekter ska kunna anses uppfilla kravet på att vara
"påtagligt negativa" ska de antas bestå på längre sikt. En period om fem år
kan tjäna som riktmärke (se prop. 2009/10:157 s. 21).
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Borås kommun har beskrivit de följder för eleverna och för kommunens
egna skolor som enligt kommunens mening uppkommer om bolaget får
bedriva de aktuella utbildningarna. Förvaltningsrätten bedömer att
etableringen visserligen kan komma att innebära vissa negativa
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen. Vid en
helhetsbedömning av vad som framkommit samt med hänsyn till ovan
återgivna förarbetsuttalanden, anser förvaltningsrätten dock inte att vad
kommunen anfört ger tillräckligt stöd för att etableringen medför så
påtagliga negativa följder av bestaende karaktär E r kommunen som avses i
2 kap. 5 5 skollagen. Överklagandet ska därför avslås.

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns
i bilaga 2 (DV310911A).

Kerstin Fredriksson
F.d. Rådman

Nämndemännen Helen Frenning, Ulla-Maj Samuelsson och Jan Wattsgård
(skiljaktig) har också deltagit i avgörandet.

Sanna Ericson har föredragit målet.

Skiljaktig mening

Nämndemannen Jan Wattsgård är skiljaktig och anför E r egen del
följande. Jag anser att en etablering medför att det projekt rörande
integration som ska genomföras i det aktuella området i kommunen
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kommer att skadas och att etableringen därmed medför så påtagliga
negativa följder av bestående karaktär som avses i skollagen.
Jag anser därför att överklagandet ska bifallas.
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Ansökan om godkannande som huvudman far förskoleklass, grundskola arskurserna 1-9 och fritidshem i ~ o & e
kon~mun
Beslut
Skolinspektionen godkänner, med stöd av 2 kap. 5 5 skollagen (2010:800), Lärande i
S-ge
AB (0rg.m. 556571-5892) som huvudman för förskoleklass, grundskola årskmserna 1-9 och fritidshem vid Erlaskolan i Borås i Borås kommun.

Villkor för godkännandet
Utbildningen får starta efter den 30 juni 2015 och senast vid början av läsåret 2015/2016.

Bakgrund
Lärande i Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola årskurserna 1-9 och Mtidshem vid Erlaskolan i Borås i Borås kommun.

Motivering till beslut
-

Enligt 2 kap. 5 5 skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär.
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna d e r för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Avser
godkännandet förskoleklass och grundskola hävs därutöver att elevunderlaget är tillrackligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.
Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av de uppgifter som framgb av ansökan samt av utredning i ärendet
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Lärande i Sverige AB har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna.
Skolinspektionen bedömer att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska
kunna bedrivas på lång sikt.

Ckc!inspektioEen, Box 23069, 104 35'Stockholm, Besök: Svea~9gen159
Telef\m: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 l 0
www.skolinspektionen.se
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Påtagliga negativa följder

Lärande i Sverige AB har uppgett att förskolekiassen ska omfatta 48 elever, att g m d skolan ska omfatta 432 elever samt att fritidshemmet ska omfatta 170 elever vid fullt
utbyggd verksamhet.
Enligt Borås kommun finns det 40 kommunala grundskolor vå~terminen2014. År 2014
finns det i kommunen 1254 elever i förskoleklassen samt 10 407 elever i åldrarna 7-15
b.Kommunens befollaungsprognosvisar att det å~2017 kommer att finnas 1337 barn i
förskoleklassen och 11149 elever i åldrarna 7-15 år.
Borås kommun har i sitt yttrande över ansökan anfört att etableringen av Erlaskolan
skulle ge påverkan på verksamheten i närområdet där det finns två kommunala F-6skolor och två kommunala F-9-skolor. Kommunen menar att om etablering godkänns
är det sannolikt att skolorna i närområdet kommer att få ett minskat elevantal och därmed överkapacitet, vilket skulle medföra en långsiktig ekonomisk effekt som innebär
att bland annat resurserna till lärare kommer att skäras ned.
Kommunen anför att det är rimligt att tro att Erlaskolan skulle medföra att föräldrar
från Brämhult, Hässleholmens villakvarter och Kypedalen väljer bort de kornmunala
skolorna i närområdet, vilket markant skulle öka den segregering som redan idag är
tydlig och som skapat bekymmer för skolornas måluppfyllelse. Området Hassleholmen
är ett av de 15 utanförskapsområden i Sverige som regeringen valt ut för att särskilt
arbeta för integration i ett projekt som kailas "Urban 15". Erlaskolan är tänkt att lokaliseras just utanför Hässleholmen. Kommunen anför vidare att det vore ytterst olyckligt
om en stor statlig satsning på att långsiktigt omforma ett problemområde skulle motverkas av ett beslut av en annan statlig myndighet. Risken är enligt kommunen att de
mer väletablerade eleverna lämnar skolorna på Hässleholmen och istället valjer Erlaskolan.
Skolinspektionen bedömer att de invändningar mot en etablering som framförts i yttrandet inte är av den art att ansökan ska avslås. Med hänsyn tagen till antalet elever i
kommunen, antalet kommunala skolor samt den prognosticerade elevökningen är Skolinspektionens helhetsbedömning att eq etablering av utbildningarna inte h e b ä r sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet
som anordnas av Borås kommun att axökan ska avslås.
Upplysning

Lära-ide i Sverige AB ansvarar enligt 2 kap. 8 skollagen för att utbildningen genon-iförs i enlighet med bestärnmelseirna i sltollagen, föreskrifter som har meddelats med
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stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Godkännandet medför en ratt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun.
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och skolförordningen (2011:185).
Skolinspektionen erinrar om att godkännandet endast avser den huvudman som anges
i beslutet. Huvudmannaskapet för skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk
eller juridisk person (associationsform) iman Skolinspektionen efter ansökan beslutat
att godkänna d& nya huvudmannen.
Etableringskontroll

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontrollav huvudmannen och
de godkända utbildningarna under maj - juni 2015. Mer information om etableringskontrollen finns på Skoluispektionenswebbplats.
Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vagnar

Petra Jansson
Utredare

Kopia till

Borås kommun
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Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069,104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna
ska överklagandet dock h a kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skal som finnsför ändring bör också anges. Slariveken ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud.
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Bilaga

Den som vill överklaga för val^++&^^^ beslut
ska s E v a dlKammmätteni Stockholm
Shivelsen ska dock skickas ener lämnas till
för v a l ~ s r ä t t e n .

Om prövnings tills^ inte meddeks star förvaltningsrattens beslut fast Det är därför viktigt att det
klart och
framgår av övd&pdet till
e-n
varfor man anser att prövningsdlstånd bör meddelas.

-ttenska kunna ta upp Ea överFör att 1
klagande &te Er s k e l s e ha kommit intill förd e t t e n inom tre veckor &ån den dag da
Ni fick del av domen/beslutet Om beslutet har
meddelats vid m mundig förhan*
eller det vid
en sådan förhandlinghar angetts när beslutet
kommer att med*,
ska dock öxrd&gandet ha
kommit in inom tre veckor fran den dag domstclens beslut meddelades. Om sista d a g g för överklagandeinfaller p%Erdag söndag eUer helgdag,
midsommarafton, julafton eTla nyarsafton räcker
det ati besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

För att ett överkhgmde ska Irunna tas upp i kammanatten fordas att piövningstiiistand medde-

Skriveisen med överklagande ska innehilla
1. JKhpdens person-/organisationsnummq
posiadress, e-pos&ess och tekfonnummer
dl bostadm och mobiltelefon Aciress och telefonnummer dlklagandens arbetrplats ska
ocksa anges samt eventuell snnan adress dat
klaganden kan nås för delpang. Om dessa
upp+
har lämnats m
e i d e t - och om
de f o h d e ä r alrtuella -behöver de inte
uppges igen Om klaganden anlitat ombud, ska
ombdets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiitde- .
- fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift andras,ska ändringen utan
d r ö j d anmälas till b m m ~ ~ ä t r ~ n .

las. Kammarrätkn Ismrirrprövningstillstånd om

2. den dom/b&t

O m kiagandm at en p&som f ö r e d e r det d-.
männa, ska ÖveJrlagandet dtid ha kommit in inom
tre veckor fian den dag beslut meddelades.

1. det hnns anledang att betrivla &tigheten
av det shit som förval+atten
har
kommit

a

.

som överklagas med upp@?
om f ö r v ~ r a t t m namn,
s
m a l n m
samt dagen för beshttet, .

3. de skäl som kIaganden
dl stod för en
begäran om pröonings~iånd,

,d

ao!

2. det inte utan att sådant &tand

meddelas
@I att .bedömaw e t e n av det slut som
förvalbingsrätten h kommit till,

2

A

B

8

n

3.

t

,d

4
2

-m8
-.

4.

w .

C

det är av vikt för kA&g av rathd.Empningen att överklagandet prövas av högre

**

c
U
u

.

det annars hnnc synnerliga skäl att pröva
ö v ~ d e t

4. d m ändring av fÖn&&gsättens
som klagandm dl fitili stand,

dom/b&t

5. de bevis som klaganden dl åberopa och vad
hanbon vill styrka med varje sats^ bevis.
Adressen till fikvaltningsrätten £ramgår av do&beslutet

SP 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

SP 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Politisk representation i styrgruppen för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2014 att godkänna samarbetsavtalet för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan. Borås
Stad har i styrgruppen representerats av Tom Andersson (MP), Kjell Classon (S) och Annette
Carlson (M). Kommunstyrelsen föreslås nu besluta att Borås Stad representeras av Kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad representeras i styrgruppen av Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M) och Tom Andersson (MP).

2015-03-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0303 532
Handläggare: Bengt Himmelmann, tfn 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2015-03-18 / bh

Programområde: 1

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om Medel för lokal utveckling 2015 ansökningarna nr 14, 17, 22, 26, 29, 32 och 33.
Kommunstyrelsens delegation för medel till lokal utveckling hade möte den 19 mars och beviljade 17
projekt, medan 12 avslogs. Ansökningar på över 100 000 kronor ska Kommunstyrelsen besluta om. Av
de sjuansökningar som berörs denna gång har delegationen rekommenderat Kommunstyrelsen att bifallatvå, samt avslå fem (nr 29 har dragits tillbaka i och med en annan ansökan som delegationen beviljat men tas här upp ändå för formalias skull).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bifall ges till ansökningarna från Vänga Bollklubb (ärende nr 14 om 165 000 kr) och Tärby Fritidsförening
(ärende nr 17 om 150 000 kr), medan ansökningar avslås från IK Ymer (nr 22), Borgstena Framtid (nr 26),
Halla Fritidshusförening (nr 29), Gånghesters Sportklubb (nr 32) och Målsryds föräldraförening (nr33).

2015-03-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0108 106
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-03-23 / bh

Programområde: 1

PM, motiv till beslut Ansökan om Medel för lokal utveckling ärende
14, 17, 22, 26, 29, 32 och 33
14. Vänga Bollklubb (föreslås bifall 165 000)
Föreningen vill införa bergvärme. En alternativ ansökan med billigare åtgärd (70 tusen kronor, ärende nr 15) som innehåller pelletsvärmare och
solfångare för varmvattensystem är också insänd, men föreningen föredrar sitt huvudalternativ med bergvärme. Delegationen föreslår att huvudalternativet beviljas eftersom det är en mer långsiktig åtgärd.
17. Tärby Fritidsförening (föreslås bifall 150 000)
Projekt Tärbysol blir en miljövänlig åtgärd som kan bli en inspiration för fler
aktörer.
22. IK Ymer (föreslås avslag)
Ansökan på 2,6 miljoner är inte i enlighet med medlens inriktning ”aktiviteter och mindre inköp”. Föreningen har möjlighet att söka bidrag för beskrivna åtgärder hos Fritids- och Folkhälsonämnden.
26. Borgstena Framtid/Borgstena Hembygdsförening (förslås avslag)
Pågår redan ett projekt som beviljats medel 2014 och nya projekt bör inte
beviljas innan gamla är slutredovisade.
29. Halla Fritidshusförening ek. för. (behöver ej föreslås avslag till
KS, för föreningen drar tillbaka denna ansökan om delegationen beviljat de mindre projektet, delegationen biföll ansökan nr 27)
Föreningen har skrivit:
Är det så att vår ansökan om medel för iläggningsramp av båtar, under
100.000 SEK, ansökt av Kjell Persson, går igenom. Så drar jag till baka
ansökan om medel för bla badstrand och beachvolleyplan, över 100.000
SEK. Är det så att medel inte beviljas för båtramp så vill jag att den andra
ansökan ligger kvar och behandlas högre upp i organisationen.
Eu
Halla Fritidshusägarförening ek förening
32. Gånghesters Sportklubb (föreslås avslag)
Åtgärden som ansökan avser har redan påbörjats av Tekniska förvaltningen.
33. Målsryds föräldraförening (föreslås avslag)
Åtgärder inne på kommunala skolgårdar har tidigare inte varit aktuellt. Ett
bifall riskerar att bli prejudicerande för åtgärder på alla skolgårdar och då
skulle medlen inte räcka till andra sorters åtgärder.
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VBK

Vänga Bollklubb

VBK

Vänga BK söker ett bidrag till vår klubblokal för lokal utveckling.
En lokal som är en mycket viktig samlingspunkt för alla vänga bor.

Lokal hyrs ut för bröllops fester, födelsedagskalas, barnkalas och

andra arrangemang. Lokalen andvänds även som samlingspunkt för
de olika föreningarna i Vänga. Vi anordnar tips promenader från
Klubbstugan med vandring på vänga mosse.

PRO är en stor aktör med mattcurling på vinterhalvåret och

sommartid spelas det boule på grus. Våra pensionärer har kurser i
matlagning här. Vi skall börja med film och fotbollskvällar med
storbildsprojektor samt trivselkvällar.

Fristads Line Dancer har sin verksamhet i vår lokal där alla runt
Vänga bygden kan utnyttja dess verksamhet.

Föreningen vill investera i en ny värmeanläggning och en sol fångar
anläggning för att minska våra värmekostnader som är väldigt höga,
pengar som går att användas till öka tillgängligheten bl.a.
handikapptoalett.

Det behövs en Bergvärmepump för att klara av värmebehovet och
som är det mest lönsammaste uppvärmningsmetoden, till en kostnad
av ca: 165.000kr.

Kassör Leif Eckerström

tel. 0734153076 email eckerstrom1@msn.com

Borås Stad,
Kommunstyrelsen, 501 80 Borås eller via epost
boras.stad@boras.se med märkning
”Ansökan om medel för lokal utveckling.”
På Tärby Fritidsförening årsstämma 2015-02-22 fattades enhälligt ett beslut att söka
stöd till projekt ”Tärbysol” (miljövänlig solcellsanläggning).
Föreningens Hembygdslokal värms upp med en effektiv luftvärmepump, elförbrukningen är ca 9.000 KWH el per år.
Förslaget, som vann årsmötets stora gillande, är att satsa på solcellspaneler som
genererar huvuddelen av årets strömförbrukningen (taket ligger i perfekt söderläge).
Vattenfall har paketerbjudande men kostnaden 150.000 kr är för stor för en liten
förening med ca 80 medlemmar.
Naturligtvis letar föreningen efter motsvarande paketlösning till lägre pris.
Föreningen har enbart en mindre kassa på dryga 10.000 kronor.
Miljöinvesteringen bidrar till sänkning av elkostnad som gör att föreningens
ekonomi blir bättre och föreningen kan satsa mer på löpande verksamheter.
Byggandet av en solels-anläggningen i Tärby är ett projekt som alla får möjlighet att
följa och ger säkerligen ringar på vattnet-effekter.
Att på nära håll se att det är möjligt och lätt genomförbart är för många viktigt inför
det egna beslutet.
"Tärbysol" blir en perfekt pilot och visningsanläggningen i bygden och ligger
miljörätt i tiden.
Regelbunden projektinformation med informationsmöten i Hembygdsgården ”från
start till mål” kommer att ge bygdens innevånare möjlighet att följa projektet på nära
håll. Frtitidsföreningens hemsida kommer att visa aktuell elproduktion på liknande
sätt går att följa Tärby väder.
Tärby Fritidsförening ansöker därför ett stöd på max 150.000 kronor till
framtidssatsningen på solceller. Blir kostnaden lägre reduceras stödet till verklig
kostnad.
Tärby Fritidsförening 2015-02-24
Markel Bertilsson, ordförande
Åke Jansson, delansvarig och kontaktman i solelprojektet
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Komplettering av ansökan 2015/KS0108
Hälsningar
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Strategisk samhällsplanering - Stadskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 73 22 - Webbplats boras.se
----- Vidarebefordrat av Monica Lindqvist/BKMAN på 2015-03-23 10:23 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
"Monica.Lindqvist@boras.se" <Monica.Lindqvist@boras.se>
2015-03-21 16:10
Kommunal utveckling Tärby

Hej Monica!
Ny information om sökt stöd
Har fått nya uppgifter om kostnad för solceller till Tärby Hembygdsgård.

Elföretaget "Elblixten" Od nämner kostnad 100.000 kr plus mindre kostnad för extern
elmätare som Vattenfall kräver för nettodebitering.
25 års garanti på solcellerna som genererar ca 9000 Kwh per år och gör Hembygdsgården
nära nog självförsörjande på el.
Föreningen har sökt stöd till solcellsanläggning max 150.000 kr men det kan med stor
säkerhet bli en lägre kostnad.
Kan även berätta att Tärby Fritidsförening nu byggt ut parkeringen med ytterligare 16
p-platser - kostnad 62.000 kronor.
Med ett ekonomiskt stöd från kyrkan som får nyttja parkeringen blev det möjligt (bra med
samverkan).
Tärby kyrka har endast parkering för max tre bilar vilket lett till stora problem vid bröllop,
konserter och begravningar.
Tärby unika gamla kyrka från 1100-talet är numera en populär dop och bröllopskyrka och har
ett bra samarbete med Tärby Fritidsförening.
MVH
Åke Jansson

-Åke Jansson, Ön 1 Tärby - 513 96 FRISTAD
Ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Telefnr: 033 265500 - Mobil: 0705 424865
http://fiber.tärby.se

Medel för lokal utveckling - Ansökan från IK Ymer
IK Ymer har alltid haft en stor verksamhet. Uppe vid Ymergården är naturen mycket
vacker och Ymerterrängen är välbesökt.
IK Ymer är en flersektionsförening och sektionerna boule, cykling, discgolf, skidor,
motion och orientering har sina verksamheter förlagda till Ymergården.
Allmänheten promenerar, löper, åker skidor och testar våra discgolfbanor.
Det har blivit ett stort tryck här uppe och det kan stå upp till 70 bilar på vår parkering
under kvällarna. På morgonen möter man alltid någon joggare eller någon som
kastar frisbee.
IK Ymer fyller 100 år 2017 och vi vill gärna rusta upp och göra både Ymergården och
Ymerterrängen lite finare.
Därför ansöker vi om pengar i projektet ”Var med om att skapa mötesplatser – medel
för lokal utveckling”. Vi söker pengar för följande 10 projekt:

1 Byte av takpannor och lagning av tak. Vi behöver se till vårt tak på den äldsta
delen av Ymergården. Det har läckt in under vintern.
Vi ansöker om ett bidrag på:
200 000 kr

2 Kommunalt vatten och avlopp. Som det är nu har vi en djupborrad brunn och
skulle vattnet sina skulle det bli en katastrof. Omklädningsrummen används dagligen
året runt.
Vi ansöker om ett bidrag på:
1000 000 kr

3 Fyrhjuling med gräsklippare till frisbeegolfbanorna samt plogblad för
skottning av gångar och spår. Vår frisbeegolfsektion har nu blivit den tredje största
i Sverige och vi blir bara fler och fler. I vår kommer några banor till att färdigställas
vilket gör att vi får 27 banor att kasta på. Det finns bara två andra 27-hålsbanor i
Sverige. Frisbeesektionen anordnade SM 2014 och i år kommer en nationell tour att
hållas på våra banor. Vår vaktmästare har använt vår åkgräsklippare som inte är
gjord för sådan klippning. Den har gått sönder vid ett flertal tillfällen och det har varit
mycket dyrt att laga den. Därför skulle vi vilja köpa en fyrhjuling med gräsklippare.
Till denna skulle vi vilja köpa ett plogblad för att kunna skotta upp något spår att gå
på under vintern. Vi har många äldre motionärer som utnyttjar området på vintern och
de har framfört önskemål om ökad tillgänglighet.
Vi ansöker om ett bidrag på:
150 000 kr

4 Styrketräning utomhus. Det blir mer och mer populärt att träna utomhus och få
frisk luft samtidigt som man tränar. Vi skulle vilja bygga upp en
styrketräningsanläggning utomhus.
Vi har hittat ett företag som heter Pilegård Träning, KP Snickeri & Bygg AB som
säljer färdig gymutrustning i trä (vilket vi tycker är vackrast och bäst här i
Ymerterrängen). Det finns 15 olika stationer:
1 Axelpress 26 800:2 Marklyft 26 800:3 Chins räcke 9 600:4 Latsdrag 26 800:5 Bänkpress 27 920:6 Knäböj 26 800:7 Dips 9 550:8 Situps 13 600:9 Armgång 9 875:10 Balans 3 400:11 Häckar 5 700:12 Stubbar 4 st 7 450:13 Stolpe 4 960:14 Rygglyft 6 575:15 Lättare axelpress tre st olika vikter 12 500:Det finns också några stationer som är anpassade för rörelsehindrade.
Priserna är exklusive moms. Frakt och montering tillkommer.
Vi ansöker om ett bidrag på:
250 000 kr

5 Spår och leder. Våra spår och leder behöver rustas upp. Vi behöver en del
material så som målarfärg, metallskyltar, träskyltar, brädor men framför allt många
spångar.
Vi ansöker om ett bidrag på:
30 000 kr

6 Asfaltering av vår parkering uppe vid Ymergården. Vår parkering är mycket
välbesökt och nu är det en grusparkering. Ymergården och parkeringen ligger högt
upp och vid regn så rinner grus ner för backen. Det blir stora gropar och fåror i
marken. Därför skulle vi verkligen behöva ha parkeringen asfalterad.
Ytan är 27m x 76m= 2052 m2. Priset är mellan 260kr - 300kr/m2.
2052m2 x 260kr=533 520kr.
Vi ansöker om ett bidrag på:
530 000 kr
7 Måla om i vår storstuga. Det är mycket länge sedan storstugan målades och nu
behöver den fixas iordning till vårt 100-årsjubileum. Vi behöver också fräscha upp
flera andra rum på Ymergården med färg och tapeter.
Vi ansöker om ett bidrag på:
100 000 kr

8 Måla utsidan av Ymergården. Vi skulle vilja måla hela Ymergården utvändigt inför
100-årsjubileumet. Vi behöver byta ut viss panel.
Vi ansöker om ett bidrag på:
200 000 kr

9 Ny grillplats. Vår grillplats är fallfärdig och vi skulle vilja köpa en ny med tak. Vi
behöver också nya bänkar och bord och ev ett vindskydd.
Vi ansöker om ett bidrag på:
70 000 kr

10 Fasadbelysning. Vi skulle vilja köpa in belysning för att vår fina gård skall vara
upplyst på kvällar och nätter. Vi vill göra det mer inbjudande samtidigt som vi tror att
inbrottsrisken minskar.
Vi ansöker om ett bidrag på:
50 000 kr

Med vänliga hälsningar
Carina Lindberg
Ymergården, Jutabo
Tel 24 89 24, 070-322 70 80
e-post: ik.ymer@telia.com
www.ikymer.se

Till kommunstyrelsen i Borås Stad
Ansökan om medel för fortsatt lokal utveckling
Det ar med tacksamhet och glädje som Borgstena Hembygdsförening/Borgstena Framtid har
mottagit bidrag från vår stad Borås. Bidragen har haft och har en helt avgörande betydelse
för utvecklingen av vår hembygdsgård och vår strävan att göra den till en mötesplats för alla
i samhället och samtidigt kunna erbjuda olika former av verksamhet.
Genom bidragen och gåvor från enskilda medlemmar samt mycket ideellt arbete som pågått
de senaste dryga tre åren börjar vi skönja slutmålet - en restaurerad och valisolerad gård
med utrymmen för den verksamhet som vi planerar.
Den gamla stenugnen från tidigt 1800 tal ar restaurerad, nytt kök och sanitära utrymmen ar
klara, det gamla köket ar isolerat från grunden och en nyanlagd infiltrationsanläggning
gjordes senaste sommar. Nu pågår isolering av storstuga och hall och en "gångbar" trappa

till övervåningen byggs senare i vår.
Vi har börjat baka i vår gamla stenugn från 1812 med goda resultat och det gäller både bröd
och pizzor. Flera grupper har kontaktat oss angående bakningstillfallen på Högen och det
galler såväl företag, tonårsgrupper som skolan och familjer.
Under våren har vi inbjudit till öppet hus på Högen dar de intresserade kan komma och se
hur vi bakar och gräddar i husets sjal, stenugnen. Från hösten 2015 kommer vi att kunna ta
emot olika grupper samt utveckla stenugnsbakningen. Vårt begynnande arkiv samt
fiberuppkoppling kommer att ge utrymme för andra former av verksamhet.
Som nämnts ovan så börjar vi skymta slutmålet men för att nå det så ansöker vi om bidrag
för att kunna realisera våra slutplaner och få hela gården tillgänglig.
För följande åtgärder ansöker vi om fortsatt lokalt utvecklingsbidrag:
a. inköp av ändamålsenliga möbler (stolar och bord) till storstugan för ca 35 personer
b. värmepump till storstugan
c. nytt bjälklag till taket mellan storstuga och övervåning samt isolering mot yttertak
och vaggar
d. fyra nya små fönster till övervåningen
e. reparation av stenkallaren från tidigt 1800 tal

f. göra en grill- och mötesplats samt bygga en gammaldags rökugn i vår trädgård

För att nå vårt slutmål och kunna erbjuda våra samhällsmedborgare i Borås Stads nordligaste
socken olika alternativ i vardag och fest, så ansöker vi om bidrag på 105000 kr.
Efter ett sommaruppehåll så avser vi att fortsätta arbetet och kunna förevisa och redovisa
slutresultatet under våren 2016. Vi hoppas att vår Stad Borås har möjligheter att medverka i
våra slutplaner och aven besöka den plats som vi bevarar och förnyar.
Vi ar mycket tacksamma för varje bidrag som tilldelas vår förening

Borgstena den 24 februari 2015

Stig Ehrstedt ordförande

Kontaktperson:
Borgstena ~embygdsförening/BorgstenaFramtid
c/o Lars Loren
Platåvagen 6
513 70 Borgstena
tel. 070 636 04 11
lars.loren3@gmail.com

Borås Stad

2015-02-27

Kommunstyrelsen
501 80 Borås

Ansökan om ”Medel för lokal samverkan”.

Halla Fritidshusförening ek förening i Borås söker bidrag för att kunna utveckla och göra
Halla bättre och mer attraktiv för de boende i Halla och övriga boende vid denna del av
Frisjön. Föreningen består av 72 fastigheter, varav 17 är åretruntboende.
De som äger sommarställen i föreningen kommer från flera orter i Västsverige. Flera familjer
kommer från Göteborgsområdet, Bollebygd, Tyskland m fl orter. Det närmare syftet med
ansökan är att förstärka samhörigheten hos de boende inom området genom att skapa
mötesplatser där man kan sitta i det fria, lära känna varandra bättre mellan olika kulturer och
generationer. En sådan mötesplats är badplatsen i Halla där majoriteten av gäster kommer från
boende utanför Halla. Badplatsen i Halla är ingen badplats som ombesörjs av kommunen.
Föreningen har av Borås Stad erhållit bidrag för att utöka badstranden och anskaffa en toalett.
Denna ansiktslyftning av stranden har medfört en ökad tillströmning av badgäster. Den ökade
tillströmningen medför en ökad belastning toaletten som behöver tömmas mera ofta än
tidigare. Dessutom innebär det mera arbete för föreningen. Det som saknas är förutsättningar
för aktiviteter, förutom sol och bad.
Det bidrag vi ansöker om har vi tänkt använda som följer:
-

Lekutrustning för de mindre barnen, såsom ex gungor, klätterställ, rutschkana.
Kostnad 50.000 SEK.

-

För badplatsen, några bord för barn och vuxna för medhavd fika. Badplatsen besöks
även av äldre och människor som har lite svårare att kunna sitta på backen under några
soliga eftermiddagstimmar.
Kostnad 20.000 SEK.

-

För ungdomar och vuxna vill vi anskaffa en beachvolleybollplan. Den ryms troligtvis
inte på stranden och bör ligga på våra grönyteområden ca 75 m från stranden. Kostnad
30.000 SEK.

-

För vuxna avser vi anordna en mötesplats i en dunge intill vår loge där vi tidigare haft
en bana för bangolf. Dungen behöver grusade stigar där även rullstol/rullator kan
framföras. Dessutom avser vi att skapa tre öar med parksoffor (ljugarbänkar) och ev
bord i dungen där man kan träffas. Kostnad 20.000 SEK.

-

Badplatsen besöks av många under sommaren därför finns ett stort behov av
sophämtning. Vi söker medel för soptunna med ”Fritidshustömning” samt kostnaden
för några tömningar av vår toalett. Kostnad ca 3.000 SEK.

-

Invigning, när aktiviteter kan startas med utrustningen ovan, med korv, glass, lek och
beachvolleyturnering. Kostnader för affischering, fika och priser. Kostnad 5.000 SEK.

Föreningen ämnar lägga ned eget arbete i form av iordningställandet av lekutrustning samt
informerande i närområdet.
Aktiviteter med utrustning enl ovan skulle främja badplatsen och grönområdet i Halla och bli
en mötesplats där flera generationer kunde mötas i Halla samt från närområdet. Det skulle
också vara bidragande till en aktiv fritid.
Föreningen ser fram emot ett positivt beslut.

För Halla Fritidshusförening ek förening i Borås.
Eu
Thomas Högfeldt, styrelseledamot
Frimans väg 4
516 95 Aplared

Tel 070-537 39 58
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----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-03-11 12:43 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Thomas Högfeldt <thomas.hogfeldt@telia.com>
<boras.stad@boras.se>
2015-03-11 12:21
Ang "Ansökan om medel för lokal utveckling."

Hej Monika!
Efter vårt telefonsamtal översänder jag följande ang föreningens två
ansökan om medel för lokal utveckling i Halla.
Är det så att vår ansökan om medel för iläggningsramp av båtar, under
100.000 SEK, ansökt av Kjell Persson, går igenom. Så drar jag till baka
ansökan om medel för bla badstrand och beachvolleyplan, över 100.000 SEK.
Är det så att medel inte beviljas för båtramp så vill jag att den andra
ansökan ligger kvar och behandlas högre upp i organisationen.
Eu
Halla Fritidshusägarförening ek förening
Thomas Högfeldt

Ansökan om medel för lokal utveckling
Gånghesters Sportklubb skulle vilja söka bidrag för att rusta upp de man i Gånghester kallar
Trekantens fotbollsplan. Det är en fotbollsplan som under många år blivit allt sämre.
Grusplanen har allt mer blivit täckt med ogräs och mål och bollnät får allt svårare att stå
upprätt. Detta är en yta som ligger mycket tillgängligt för byns alla ungdomar och som har
alla möjligheter att vara en samlingspunkt för spontanidrott som fotboll, brännboll sov. Den
möjlighet som idag finns i Gånghester är att samlas på skolans fotbollsplan men denna är inte
tillräckligt stor och dessutom kan man inte vara där förrän fritids har stängt för dagen.
Trekantens fotbollsplan är inte en yta som Gånghesters sportklubb förfogar över men vi ser att
det finns så stora möjligheter att göra något bra för barnen här att vi vill skicka in en ansökan
om detta. Vi hoppas man ska kunna anlägga en riktig gräsplan med nya fotbollsmål och nya
nät bakom målen som fångar upp bollar. Vi är absolut beredda att diskutera Gånghesters
sportklubbs inblandning i projektet då vi har erfarenhet av planskötsel och inköp av mål osv.
Vi skulle kunna stå för delar av skötseln vid förvaltningen av planen t.ex.
Skulle denna yta få tillbaka sin forna glans så skulle detta kunna vara en yta där familjer
samlas för brännbollsturneringar, midsommarfirande m.m.
Vi har inga offerter på materialet men en uppskattar kostnaderna till:
2 stycken 7-mannamål
ca 15.000 kr
Nät bakom varje mål
ca. 10.000 kr
Anlägga gräsplan
ca. 80.000 kr
Om önskas kan pris tas in från entreprenörer innan beslut om bidrag tas.
Tack på förhand!
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen för Gånghesters sportklubb
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Hej,
Målsrydd är ett trivssamt samhällle på mångga sätt, men det finns in
nte så myckket för barneen att
sysselsäätta sig medd. Vi har en idrottsförenning vars hu
uvudsakligaa inriktning är fotboll och vi
har nyliigen fått i orrdning ett ”ttorg” intill ååtervinningsstationen och
o kioskenn. Detta är vi
v glada
och tackksamma förr, men det sk
kulle också behövas fleer möjligheter för männniskor att mötas
m
i
olika akktiviteter. Detta gäller såväl
s
under fritiden på kvällar och helger som
m under skolltid, på
raster occh under eft
ftermiddagarr på fritidshhemmet.
Föräldraaföreningenn på Målsrydsskolan haar under ett par års tid haft
h en dröm
m om att ku
unna
rusta uppp skolgårdeen och göraa den mer läämpad för ak
ktivitet och spontanröre
relse. Mångaa barn
står stillla på rasternna och tittarr i sina teleffoner/I-padss. Vi vill att de istället sska vara fyssiskt
aktiva ppå rasterna så
s de orkar sitta
s
still occh koncentreera sig undeer lektionernna. Men då måste
det finnnas något attt aktivera sig med! En sstor del av skolgården
s
består av assfalt och grääsytor,
och det saknas möjjligheter tilll sysselsättnning. Våra förslag/idéer
fö
r för ökad sppontanrörellse på
skolgårdden är:
- E
En beachvoolleyplan däär många baarn (och äveen vuxna) kaan spela beaachvolleybo
oll
ttillsammanss. Vintertid kan vi anväända planen
n för isspoln
ning
- E
En hinderbaana eller ”in
nte-nudda-m
marken-banaa” som är an
npassad äveen för de litte äldre
bbarnen melllan åk.4-6
- U
Utomhuspinngisbord
- Stora schacckpjäser anp
passade för uutomhusbru
uk med målade schackrrutor på marken
Vi förälldrar har seddan flera år tillbaka ockkså fått höraa att barn i Målsryd
M
önnskar sig en
skateboard/bmx/kicckbike-banaa. Det är måånga pojkarr i samhällett som ägnarr sig åt dessa
ka till BMX
X-hallen i Borås.
B
Och då
d krävs dett att man harr
sporter, men då bruukar de få åk
s
upp med
m skjuts. A
Att få en egen bana på hemmaplann skulle verk
kligen
föräldraar som kan ställa
gynna uumgänget blland barnen
n! Det finns flera olika platser
p
i Måålsryd som sskulle kunn
na vara
lämpliga för en såddan bana.
bättra skolggården och önskemålet
ö
om en
Alla vårra önskemåll om att förb
skateboard/bmx/kicckbike-banaa gynnar heela samhälleet. Hela fam
miljer kan annvända dessa
aktivitetter som möttesplats för ökad gemeenskap och umgänge.
u
Det
D kan på s ikt också leeda till
att Målssryd som saamhälle blir mer attrakttivt och det skulle verkligen ge ökaade möjligh
heter för
att lära kkänna nya familjer
f
som
m bor i samhhället.
Det finnns en stor viilja bland fö
öräldrar i M
Målsryd, via föräldraföreeningen på M
Målsrydssk
kolan, att
hjälpa tiill och bidraa med såväll arbetskraftt som materrial för att fö
örbättra sam
mhället för både
b
barn ochh hela familljer. Föräldrraföreningeen har sparatt en del pen
ngar, men deessvärre räccker det
inte för att genomfö
föra projekteen och uppffylla drömm
men om en skolgård som
m lockar tilll
nskap. Det räcker
r
inte hheller till deen
spontannrörelse, akttivitet, umgäänge, glädjee och gemen
efterlänngtade BMX
X-banan. Däärför ansökeer vi nu om medel från Borås stadss satsning på
p lokal
a
högsta grad om ”lo
okal utveck
kling”!
utveckliing. Det härr handlar i allra
Med vännlig hälsninng,
@gmail.com
Marie L
Lundgren, marielund68
m
m mobilnr: 0705 - 196
6690
Ordföraande i Målsrrydsskolanss föräldraförrening
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Komplettering av ansökan 2015/KS0108 nr33
Hälsningar
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Strategisk samhällsplanering - Stadskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 73 22 - Webbplats boras.se
----- Vidarebefordrat av Monica Lindqvist/BKMAN på 2015-03-19 07:52 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Marie Lundgren <marielund68@gmail.com>
monica.lindqvist@boras.se
2015-03-18 23:52
Målsrydsskolans föräldraförening - Lokal utveckling

Hej,
Äntligen har jag lyckats få tag i alla uppgifter kring våra projekt/visioner för Målsryd och
sammanställa dem i en kompletterande text i vår ansökan om medel för lokal utveckling.

Vi kan komplettera med ytterligare information om det behövs.
I vår ansökan finns visioner på olika kostnadsnivå och vi har presenterat dem i prioriterad
ordning i bifogat dokument. Om det skulle vara så att vi beviljas ett mer kostsamt projekt och
ett lite billigare är det vår önskan att fokusera på beachvolleyplan och utomhuspingisbord,
men även hinderbana står högt på önskelistan.
Återkom gärna om något är oklart, så försöker vi förtydliga det.
Med vänlig hälsning,
Marie Lundgren
Mob.nr. 0705-196690

Infogade filer
Ansökan om medel för Lokal utveckling Borås stad .docx (26 KB)
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Hej,
Målsrydd är ett trivssamt samhällle på mångga sätt, men det finns in
nte så myckket för barneen att
sysselsäätta sig medd. Vi har en idrottsförenning vars hu
uvudsakligaa inriktning är fotboll och vi
har nyliigen fått i orrdning ett ”ttorg” intill ååtervinningsstationen och
o kioskenn. Detta är vi
v glada
och tackksamma förr, men det sk
kulle också behövas fleer möjligheter för männniskor att mötas
m
i
olika akktiviteter. Detta gäller såväl
s
under fritiden på kvällar och helger som
m under skolltid, på
raster occh under eft
ftermiddagarr på fritidshhemmet.
Föräldraaföreningenn på Målsrydsskolan haar under ett par års tid haft
h en dröm
m om att ku
unna
rusta uppp skolgårdeen och göraa den mer läämpad för ak
ktivitet och spontanröre
relse. Mångaa barn
står stillla på rasternna och tittarr i sina teleffoner/I-padss. Vi vill att de istället sska vara fyssiskt
aktiva ppå rasterna så
s de orkar sitta
s
still occh koncentreera sig undeer lektionernna. Men då måste
det finnnas något attt aktivera sig med! En sstor del av skolgården
s
består av assfalt och grääsytor,
och det saknas möjjligheter tilll sysselsättnning. Våra förslag/idéer
fö
r för ökad sppontanrörellse på
skolgårdden är:
- E
En beachvoolleyplan däär många baarn (och äveen vuxna) kaan spela beaachvolleybo
oll
ttillsammanss. Vintertid kan vi anväända planen
n för isspoln
ning
- E
En hinderbaana eller ”in
nte-nudda-m
marken-banaa” som är an
npassad äveen för de litte äldre
bbarnen melllan åk.4-6
- U
Utomhuspinngisbord
- Stora schacckpjäser anp
passade för uutomhusbru
uk med målade schackrrutor på marken
Vi förälldrar har seddan flera år tillbaka ockkså fått höraa att barn i Målsryd
M
önnskar sig en
skateboard/bmx/kicckbike-banaa. Det är måånga pojkarr i samhällett som ägnarr sig åt dessa
ka till bmx--hallen i Bo
orås. Och dåå krävs det aatt man har
sporter, men då bruukar de få åk
s
upp med
m skjuts. A
Att få en egen bana på hemmaplann skulle verk
kligen
föräldraar som kan ställa
gynna uumgänget blland barnen
n! Det finns flera olika platser
p
i Måålsryd som sskulle kunn
na vara
lämpliga för en såddan bana.
bättra skolggården och önskemålet
ö
om en
Alla vårra önskemåll om att förb
skateboard/bmx/kicckbike-banaa gynnar heela samhälleet. Hela fam
miljer kan annvända dessa
aktivitetter som möttesplats för ökad gemeenskap och umgänge.
u
Det
D kan på s ikt också leeda till
att Målssryd som saamhälle blir mer attrakttivt och det skulle verkligen ge ökaade möjligh
heter för
att lära kkänna nya familjer
f
som
m bor i samhhället.
Det finnns en stor viilja bland fö
öräldrar i M
Målsryd, via föräldraföreeningen på M
Målsrydssk
kolan, att
hjälpa tiill och bidraa med såväll arbetskraftt som materrial för att fö
örbättra sam
mhället för både
b
barn ochh hela familljer. Föräldrraföreningeen har sparatt en del pen
ngar, men deessvärre räccker det
inte för att genomfö
föra projekteen och uppffylla drömm
men om en skolgård som
m lockar tilll
nskap. Det räcker
r
inte hheller till deen
spontannrörelse, akttivitet, umgäänge, glädjee och gemen
efterlänngtade bmx--banan. Därfför ansökerr vi nu om medel
m
från Borås
B
stads satsning på lokal
a
högsta grad om ”lo
okal utveck
kling”!
utveckliing. Det härr handlar i allra
Med vännlig hälsninng,
@gmail.com
Marie L
Lundgren, marielund68
m
m mobilnr: 0705 - 196
6690
Ordföraande i Målsrrydsskolanss föräldraförrening
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Hej,
o
personner som kun
nnat vägledaa och ge osss informatio
on
Vi har nnu varit i koontakt med olika
angåendde de olika projekt
p
som
m vår ansökaan avser. Uttifrån det haar vi kommiit fram till följande:
f
Vision 1 - Beachvoolleyplan:
Vad gälller ansvarsffördelning, såväl i budgget som praaktiskt (t.ex. skötsel/unnderhåll), är rektor
(Kerstinn Koivisto) och föräldraaföreningenn helt överens om att en
n beachvollleyplan ligg
ger helt
utanför skolans anssvar i alla avseenden. F
Föräldraföreeningen i Målsryd
M
har ssedan väldigt
bollsplan viintertid. Dettta har
många åår tillbaka taagit ansvar för att spolaa is på skolaans grusfotb
även innneburit att t.ex. skotta snö
s på isen och att se tiill att underlaget (gruseet) är tillräckligt bra
inför vinntersäsongeen. Förra sommaren ficck skolan errbjudande om
m att få konnstgräs på
var
grusplannen, och förräldraföreniingens synppunkter efterrfrågades. Naturligtvis
N
föräldraaföreningen mycket possitiv till dennna åtgärd och
o beslutet togs att issp
spolningen istället
i
skulle skke på en asffalterad tenn
nisbana på skolgården.. Detta efterrsom det intte fungerar att spola
is på koonstgräset. Under
U
den gångna
g
vinteern har temp
peraturen in
nte varit gynnnsam för
isspolniing, men vi har gjort ettt par försökk. Dessvärree upptäckte vi då att dett inte fungeerar att
spola is på den tillttänkta tennisbanan. Maarken lutar för
f mycket, och eftersoom den är assfalterad
är det svvårt att få vaattnet att staanna ”på rättt ställe”. En
n beachvollleyplan skullle bidra meed nya
möjlighheter till umggänge och spontanröre
s
else sommarrtid, men occkså ge oss bbättre
förutsätttningar att spola
s
den trraditionella isen vinterttid. Det kan tilläggas attt isen är my
ycket
uppskatttad och väl använd und
der hela vinntersäsongen
n av boendee i Målsryd med omnejd.
Föräldraaföreningenn har även ordnat
o
trivseelaktiviteterr med korvg
grillning vidd isen.
Föräldraaföreningenn har nu varit i kontakt med servicekontoret (O
Ola Svenssoon) på Boråås stad
som harr erfarenhet av liknandee projekt soom genomfö
örts i komm
munens regi. Utifrån den
n kalkyl
vi fått ddärifrån vill vi ansöka om
o 90 000 kkr exkl. mom
ms för att an
nlägga en beeachvolleyp
plan
med staandardmåtteet 18 * 26 meter
m
med 300 cm djup sandfyllning
g. Vi komme
mer att göra en
e stor
del av aarbetet själva, men där det
d krävs sppecialutrustn
ning såsom gruslastbil behöver
arbetskrraft hyras inn.
Ola Sveensson på seervicekontoret har erbjuudit sig att ge
g ytterligarre instruktiooner och råd
d samt
t.ex. ett studiebesökk vid någon
n av kommuunens beach
hvolleyplaneer, vilket vi tacksamt taar emot.
Vi har oockså varit i kontakt meed lokalförssörjningsförrvaltningen på Borås sttad för att
kommunnicera ärenddet, och närr processen kommit län
ngre ska vi mötas
m
för attt säkerställa att
våra plaaner följer deras
d
riktlinjjer.
Vision 2 – Hinderbana:
Vår önsskan är att alla
a barn i Målsryd
M
ska erbjudas möjlighet till spontanröreelse såväl på
p raster
som på fritiden. Booll- och lagssporter passsar inte alla barn och däärför vill vi även erbjud
da en
r
och fö
föräldrafören
ning
hinderbana med vaarierande svårighetsgradd. Även i deetta fall är rektor
överenss om att det helt och hållet är förälddraförening
gens ansvar att bygga, uunderhålla och
o
sköta hiinderbanan. Utifrån de kostnadsupppgifter vi fått
få från serv
vicekontorett (Ola Sven
nsson)
vill vi aansöka om 50
5 000 kr ex
xkl. moms fför att byggaa en hinderb
bana. Det kaan sedan fin
nnas
möjlighhet att utökaa banan om ytterligare
y
rresurser tillk
kommer län
ngre fram. FFärdiga hind
der
kostar cca: 10 000 kr
k styck, men vi kan tännka oss att till
t viss del bygga
b
egnaa hinder. Förr det

arbetet behöver vi dock mer kunskap om gällande regler för t.ex. säkerhet och tillgänglighet.
Detta har vi i så fall för avsikt att ventilera och diskutera med kunniga personer i Borås stad.
Föräldraföreningen kommer att skapa olika arbetsgrupper med ideellt arbetande föräldrar för
att organisera, fördela och hjälpas åt med de olika projekten.
Vision 3 – Skateramp
Eftersom många barn i Målsryd är intresserade av skate/bmx/kickbike har föräldraföreningen
undersökt möjligheter för att bygga en ramp för åkning. Föräldraföreningens huvudsakliga
arbetsområde är att ta tillvara barnens intressen på skolan och att verka för ett gott samarbete
mellan skola – elever – föräldrar. Att bygga en skateramp på skolgården skulle i allra högsta
grad visa på vår vilja att tillvarata barnens intressen, men det skulle också kunna skapa
svårigheter för skolan och dess personal med tanke på bl.a. ansvar och skaderisk. Därför har
föräldraföreningen nu tagit ett litet steg utanför skolgården och kontaktat Målsryds
vägförening. Förra året ansvarade de för att bygga ett fint ”torg” bakom kiosken i Målsryd
och nu ville vi ventilera möjligheten att i samarbete mellan vägföreningen och
föräldraföreningen bygga en skateramp. De ställde sig väldigt positiva till detta förslag och
vill gärna diskutera vidare och delta i arbetet med ett sådant projekt. Det finns flera tänkbara
platser för en skateramp i Målsryd, men det finns omständigheter såsom ljudnivå att ta hänsyn
till och detta måste undersökas närmare.
Föräldraföreningen har varit i kontakt med Ricard Sunding, ansvarig på Borås skatehall, för
att få del av hans erfarenheter och få information om bland annat kostnad för att bygga en
ramp. Det finns flera olika sätt att bygga skateramper utomhus. De kan byggas i hållbar
betong men då är kostnaden mycket hög, eller så kan de byggas i trämaterial. För
utomhusbruk bör man använda trämaterial anpassat för just utomhusmiljö, även om den är
betydligt dyrare än trämaterial för inomhusbruk.
En skateramp byggd av trä för utomhusbruk (väderbeständiga träskivor och tryckt virke) med
måtten ca: 4 m bred och 8 m lång kostar ca: 60 000 kr exkl. moms. Därför ansöker vi om den
summan för att kunna bygga en skateramp till barnen i Målsryd. Föräldraföreningen ansvarar
för arbetet (ideellt) men tar hjälp av vägföreningen.
Ricard Sunding på Borås skatehall är mycket positiv till fortsatt kontakt med oss och ställer
gärna upp med råd, instruktioner o.s.v. i vårt arbete.
Precis som med hinderbanan kan en skateramp byggas ut om det i framtiden finns mer
resurser. Då kan man t.ex. komplettera med så kallade streethinder som används vid både
skate-, bmx- och kickbikeåkning.
Vision 4 – Utomhuspingisbord
Målsrydsskolans föräldraförening organiserar en fritidsgård som håller öppet varje
fredagskväll mellan kl.18-21. Minst fyra föräldrar arbetar ideellt varje fredag (rullande
schema) med att hålla öppet i skolans gymnastikhall och matsal för diverse aktiviteter och
temakvällar. Under sommarhalvåret har barnen även möjlighet att vistas ute på skolgården
och då hade det varit ypperligt med ett utomhuspingisbord. Det skulle naturligtvis även kunna
användas på raster och under fritidshemmets verksamhetstid på eftermiddagar.
Föräldrars önskemål om ett utomhuspingisbord har flera gånger lyfts på våra möten, men
eftersom de är relativt dyra har föreningen ännu inte haft möjlighet att köpa det. Det finns
flera varianter av pingisbord för utomhusbruk på Rantzows sport, www.rantzows.se, med
kostnader på till exempel 9 350 kr exkl. moms, eller 16 950 kr exkl.moms. Utifrån den
information man kan läsa sig på Rantzows sida är det föräldraföreningens mening att det är
fullt tillräckligt med den billigare varianten. I detta projekt ser vi möjlighet att ur egen budget
betala en del av summan, vilket betyder att vi ansöker om bidrag på 6 000 kr exkl. moms.

Vision 5 – Schack för utomhusbruk
För att tillvarata olika intressen bland barnen menar föräldraföreningen att det är viktigt att
erbjuda olika slags aktiviteter. Ett önskemål som framkommit är ett stort schackbräde med
tillhörande utomhuspjäser. Materialet kostar ca: 7 000 kr inkl. moms på bland annat
www.minibilar.com men även här finns möjlighet för föräldraföreningen att betala en del av
kostnaden. Vi ansöker därför om bidrag på 5 000 kr inkl moms.

Målsrydsskolans föräldraförening hoppas nu få hjälp från Borås stads satsning på lokal
utveckling för att förbättra miljön och skapa naturliga och lättillgängliga mötesplatser i
Målsryd.
Alla våra nämnda projekt/visioner ligger helt och hållet under föräldraföreningens ansvar och
kontroll även om flera av dem är tänkta att placeras på skolans område. En stor del av
föräldraföreningens arbete är koncentrerat till området kring skolan så det faller sig naturligt
för oss att placera aktiviteter och miljöer just där. Föräldraföreningen har både isspolning och
fritidsgård på skolan, helt utanför skolans ansvar. Det visar att vi har ambition och vilja att
arbeta för ett trivsamt samhälle och för att både barn och vuxna ska ha tillgång till
meningsfulla och trivsamma miljöer för socialt umgänge.

Med vänlig hälsning,
Marie Lundgren, marielund68@gmail.com mobilnr: 0705 - 196690
Ordförande i Målsrydsskolans föräldraförening
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Vb: moms...

Monica Lindqvist/BKMAN
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Hälsningar
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Strategisk samhällsplanering - Stadskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 73 22 - Webbplats boras.se
----- Vidarebefordrat av Monica Lindqvist/BKMAN på 2015-03-31 10:23 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Marie Lundgren <marielund68@gmail.com>
monica.lindqvist@boras.se
2015-03-19 11:02
moms...

Hej,
Jag hann inte fram till telefonen när du ringde...
Ja, det blev lite olika uppgifter gällande momsen i olika projekt/visioner. Anledningen till det
är att vi har fått vissa kostnadsuppgifter som inkluderar momsen, medan kostnaden i andra
fall har angetts exklusive moms. Som förening blir även momsen en kostnad för oss och den
ska därför inräknas i summan vi ansöker om, se nedan.
För vision 1 och 2 har vi fått kostnadsuppgifter från Borås stad. I deras kalkyl tillkommer
momsen med 25%, vilket ger en total kostnad på:
Beachvolley: 90 000 kr + 25% = 112 500 kr inkl moms.
Hinderbana: 50 000 kr + 25% = 62 500 kr inkl moms.
För vision 3 har vi fått kostnadsuppgifter från Borås Skatehall. I kostnaden för byggmaterial
tillkommer 25 % moms vilket ger den totala kostnaden:
Skateramp: 60 000 kr + 25% = 75 000 kr inkl moms.
I vision 4 har vi hämtat kostnadsuppgift från Rantzows sport, www.rantzows.se, och där
anges priset exkl. moms, men kostnaden för oss som förening är:
Utomhuspingis: 9 350 kr + 25% = 11 687 kr inkl moms. Därtill kommer frakt på ca:500 kr.
Föräldraföreningen kan ta en del av kostnaden och ansöker om bidrag till utomhuspingisbord
på 6 000 kr + 25% = 7 500 kr inkl moms.
I vision 5 har prisuppgift hämtats hos leverantör på internet, www.minibilar.com, och där
anges priset inkl.moms vilket ger kostnaden:

Stort utomhus schackspel: 7298 kr inkl moms. Frakt ingår.
Föräldraföreningen kan ta en del av kostnaden och ansöker om bidrag till utomhus
schackspel på 5000 kr inkl. moms.
Om du har fler frågor är du välkommen att ringa igen.
Med vänlig hälsning,
Marie Lundgren
Målsrydsskolans föräldraförening
Mobilnr. 0705-196690
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Sedan år
å 2012 har personer
p
fråån 65 års ålder erbjuditts att resa grratis med ko
ollektivtrafikenn under lågtrrafikperiodeer i Borås. För
F kostnaderna har koommunen gjort ett
tillköp som
s
omfattaar inkomstbbortfall och administrattion av korteen. Det gam
mla avtalet har löpt ut och ett
e nytt avtaal har tagits fram med samma regleer och förutsättningar för
f den ensk
kilde.
Västtraffik räknar med
m att det ffinns ca 16.5
500 kort utffärdade. Unngefär 75% av de
som erbbjuds kort vääljer att häm
mta ut korteet.
Den tidiigare beräkn
ningsmodelllen gjorde det
d svårt attt förutse vilkka kostnadeer som
tillköpet medförde eftersom m
modellen varr beroende av
a hur mångga resor som
m gjordes medd korten und
der året. Koorten har ock
kså lett till att
a fler resorr än beräknat har
gjorts vilket ökat kostnaderna för kommu
unen ytterlig
gare.
Den nyaa beräkning
gsmodellen sslår istället ut kostnadeerna så att ddessa gäller per utfärdat kort
k oberoen
nde av hur m
många resorr som sker, vilket
v
gör ddet lättare attt budgetera kosstnaderna fö
ör detta tillkköp.
Kommuunen har stäällt frågan tiill Västtrafik
k om resenäärerna skullle kunna ståå för den
adminisstrativa kosttnaden för aatt undvika att
a kort som
m inte använnds hämtas ut.
u Västtrafik haar svarat attt priset som anges i avttalet utgår frrån att det fi
finns ca 16.5
500 kort
utfärdadde. Om antaalet kort skuulle minska på grund av
v kommuneen tar ut adm
ministrativ avgift av den en
nskilde så skkulle Västtrrafik justera upp kortkoostnaden så att tillköpet föör kommuneen skulle föörbli detsam
mma men meed den ändrringen att ko
ommunen ockkså skulle beehöva adminnistrera korrten, något som
s Västtraafik gör idag
g.
Tillköpeet följer prissutvecklinggen för övrig
ga färdbeviss och kan koomma prisju
usteras
under årret. De senaaste åren har
ar kollektivtrrafiken har prisökningaar över +6%
%, en
utveckliing som san
nnolikt kom
mmer att forttsätta.
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e

2015-03-30
Datum

Tom And
dersson
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
Alternaativt förslag

Datum

Samverkann

Kommun
nalråd

Ja

x Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2014/K
KS0277 3700
Handläggarre: Monica Lindqvist,
L
tffn 7322
Datum/avddelningscheff: 2015-03-111 / bh

Programomr
P
råde: 2

Sida
1(1)
2015-04-13
2

Dnr 2014/KS0277 370
3

Avd: Strateegisk samhäällsplaneringg
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U
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Yttra
ande gä
ällande
e vindk
kraftpa
ark i Då
ållebo
i Ulriiceham
mns kommun
Ulricehaamns komm
mun har bett Borås Stad att yttra sig över föreslaagen vindkraaftpark i
Dållebo i Ulriceham
mns kommunn.
För aktuuellt projekt hölls ett sam
mrådsmöte med berörd
da myndigheeter i Rånged
dala
bygdegåård den 24 jaanuari 2012,, på inititativv av exploatö
ören.
För tre av
a de fyra pllanerade vinndkraftverkeens placeringgar ändrats ssedan samråådsmötet. Vinddkraftverken
n har flyttatss ca 250-2800 m åt nordo
ost från sinaa ursprungligga placeringar fö
ör att hamnaa inom det uutpekade om
mrådet i Ulricehamns koommuns vin
ndbruksplan. Sam
mtliga planeerade vindkrraftverk ligger nu inom utpekat omrråde. Avstån
ndet till
vår kom
mmun och täätorten Rånggedala har däärmed ökat i förhållandde till tidigaree planer.
Ett antaal fastigheterr i Borås varr i tidigare fö
örslag berörd
da av ljud övver gränsvärrdena
40dB. In
ngen av desssa berörs avv överstigand
de gränsvärd
den för skugggor eller bu
uller i det
nya försslaget.
Miljöförrvaltningen har
h som myyndighetsutö
övare via delegation yttraat sig till Ulrricehamn bååde i april occh oktober 22014 och in
nte haft någo
ot att erinra m
mot föreslaggen etablering.
ngen vid riksväg 40 stäm
mmer väl med Borås rekommendatiooner om sam
mordPlacerin
ning meed andra störrningar.
Eventueella konflikteer med en frramtida Göttalandsbana har uppmärrksammats i processen och Borås Stad uppmanar aatt fortsatt dialog
d
i förstta hand bör hhållas med TrafikT
verket kring
k
frågan.
Borås Sttad ser posittivt på föresslagen etableering.
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunstyrelsens ordförandee
Bengt
B
Himm
melmann
Chef
C för Strategisk samhhällsplanerin
ng
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Borås Stad

Diarienummer KS: 2014.0372
Datum: 2015-02-19

Begäran om yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo i
Ulricehamns kommun

Borås stad får tillfälle att yttra sig gällande det tillståndsärende som är igång för etablering av
vindkraftspark i Dållebo i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun önskar svar från er senast
den 16 mars 2015 om ert ställningstagande till Ulricehamns kommun, kommun@ulricehman.se (en
kopia kan även skickas till christian.bruhn@ulricehamn.se).
Etableringen avser 4 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Mer detaljerad information finns
på Ulricehamns kommuns hemsida under:
https://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=20129

Miljö och samhällsbyggnad
Samhällsutvecklingsenheten

Christian Bruhn
Planarkitekt
Tfn: 0321 59 52 79

1

