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Plats  och  tid Beslut  fattat  enhetligt  via mail  2020-05-04

Beslutande Frida Christensen,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Per Ribacke

Thomas  Johnsson

Fredrik  Jonsson

Tjänstemän Camilla  Holmqvist,  VD

Kjell Rosenlöf,  vVD, sekreterare

Paragrafer 31-  36

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kjell Rosenlöf

Frida  ristensen

Thomas  Hara1dsson
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E» 31 Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  och slutför  styrelsemötet  via mail och beslut  tas enligt  F3 34 nedan.

% 32 Val av justerare

Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

% 33 Dazordnin@

Utsänt  förslag  till dagordning/protokoIl  om ärende  skatepark  på Borslövsvallen  i Moheda
godkänns.

E) 34  Skatepark  på Borslövsvallen  i Moheda
Styrelsen  beslutade  i Ei 7 den 30 januari  2019  att  uppdra  till dotterbolaget  Alvesta
Utveckling  AB att  lämna  ett  bidrag  på 75 tkr  till Moheda  Intresseförening  för  en förstudie
av intresse  och möjligheter  att  bygga  en skatepark  i Moheda.  Kommunföretag  bedömde  att
en förstudie  låg i linje  med samhällsinvestering  för  kommunutveckling.

Nu finns  förslag  om att  bygga en skatepark  och information  om ärendet  har  bland  annat
lämnats  vid kommunstyrelsen  14  april  2020.

Bakgrund och förslaget är föliande:
Kommunfullmäktige  beslutade  i juni  2018  att  ställa  sig positiv  till intentionerna  i två olika
medborgarförslag  om dels en aktivitetsplats,  lekplats  dels en skatepark  på Borslövsvallen  i
Moheda  och gav samtidigt  kultur  och fritidsnämnden  i uppdrag  att  i samråd  med det  lokala
föreningslivet  utreda  möjligheterna  att  bygga anläggningarna.

Moheda  intresseförening  har  tagit  beslut  om att  driva  båda projekten  och har  på olika  håll
ansökt  om medel  för  att  finansiera  både  skateparken  och lekplatsen.  Svenska  kyrkan  som
är närmsta  granne  till platsen  kommer  att  sköta  framtida  tillsyn.  Alvesta  kommun  upplåter
marken vederlagsfritt i form av nyttianderätt  med Moheda  intresseförening  som motpart.

Moheda  intresseförening  har  till skateparken  ansökt  och beviljats  medel  från  allmänna
arvsfonden  om 1,6  mkr.  Arvsfonden  beviljar  stöd  med 70% av projektkostnaden.  Flera
lokala  företag  har  förbundit  sig att  sponsra  projektet.  Intresseföreningen  har  sökt
samarbete  med Moheda  gymnastikförening  som i sin tur  sökt  medel  av
Riksidrottsförbundets  regionala  utbiIdningsorganisation  SISU för  delfinansiering  av
skateparken.  Stöd är sökt  för  etablering  av anläggning  för  spontanidrott.  I diskussionen
med SISU har  Moheda  intresseförening  utlovats  0,2 mkr.  Den totala  anskaffningsutgiften
för  skateparken  är beräknad  till  2,2 mkr.  Kommunal  medfinansiering  krävs  med  0,25  mkr.

Kommunal  medfinansiering  på 750  tkr  för  lekplatsen  sker  genom
samhäIlsbyggnadsnämnden  och kommunstyrelsen.
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Styrelsen  beslutade

1.  uppdra  till  Alvesta  Utveckling  AB att  lämna  ett  bidrag  på 250  tkr  till  Moheda
Intresseförening  för  byggande  av en skatepark  i Moheda  under  förutsättning  att  övrig
finansiering  är utbetald  till  intresseföreningen

2. ge dotterbolaget  Alvesta  Utveckling  AB ett  ägartillskott  om 250  tkr

E) 35  Kommande  sammanträde

Nästa  möte  med  styrelsen  blir  tisdag  2 juni  2020  kl 14.00.

% 36 Mötet  avslutas
Ordförande  avslutade  mötet.
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