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§ 33

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 34

Dnr 2011-000119 800

Förstudie om Kultur runt Östersjön - Ansökan om
bidrag för kostnader i samband med en workshop och
möte i Ronneby i juni 2015.
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (FP) lämnar en kort redogörelse för projektet.
Kulturcentrum leder en förstudie med målet att skapa ett nytt tvärdisciplinärt
samarbete med institutioner runt Östersjön som en utveckling och utvidgning
av EU:s Flaggskeppsprojekt Art Line som pågick under 3 ½ år. Första
veckan i juni kommer internationella gäster till Ronneby för att vara del av
utvecklingen av ett nytt projekt och besöka Ronneby. Kulturcentrum ansöker
om medel till att kunna bjuda deltagarna på en middag.
Hösten 2014 beviljade Region Blekinge och Regionförbund Kalmar
tillväxtmedel till en förstudie för att samla tidigare och nya partners till ett
nytt Östersjösamarbete och till förberedelser för en ny EU-ansökan inom
programperioden 2014-2020. Medel går till projektledning främst samt några
mötesresor.
Läs mera om förstudiearbetet:
http://ronneby.se/sv/uppleva-gora/nyheter-kultur/baltic-think-tank/
Kalmar konstmuseum, Karlskrona kultur- och fritid, Torsås kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltning och Kalmar Kultur- och Fritidsförvaltning är
med i förstudien och Kulturcentrum Ronneby/Ronneby kommun är
förstudiens ägare. Finansieringen sker via arbetade timmar. Karlskrona,
Torsås och Kalmar kommuner går dessutom in med kontanta medel om
30 000. Inom förstudieperioden ansöker Kulturcentrum om medel för att
Östersjöinstitutionerna ska kunna resa till mötet i Ronneby från flera olika
organisationer.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om
medel för att kunna bjuda de internationella gästerna på en middag när de är
på plats i Ronneby. Beräknar att ca 40 personer kommer att resa till Ronneby
för att vara en del av utvecklingsarbetet.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M), Peter
Lindström (RP) samt Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget med ett tillägg: att beloppet
maximeras till 30 tkr.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Omröstningsresultat
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om
medel, max 30 tkr, för att kunna bjuda de internationella gästerna på en
middag när de är på plats i Ronneby. Ca 40 personer kommer att resa till
Ronneby för att vara en del av utvecklingsarbete
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 35

Dnr 2015-000089 821

Ronneby Sporthall - information
Sammanfattning
Anläggningsansvarige Peter Nilsson lämnar en kort presentation av sig själv.
Vidare informerar han tillsammans med förvaltningschef Tommy Johansson
om att situationen i Ronneby sporthall är turbulent.
Sporthallen är öppen för allmänheten när simhallen är öppen. Vaktmästarna
har fått nya schema och arbetar till kl 22 15. De kontrollerar alla dörrar innan
de slutar. Det finns även ett samarbete med Ronneby Handbollskubb och
Ronneby Simsällskap som även har personal i lokalerna på dagtid.
Närpolisen rör sig i området och i sporthallen.
Det har förts samtal med Knut Hanssskolan, Snäckebacksskolan,
Socialförvaltningen och föräldrar för att komma tillrätt med problemen.
Sista veckan har det lugnat ner sig något.
Det finns ett gammalt larm i sporthallen som inte är tillfyllest. Upphandling
pågår för inköp av nytt larm.
Diskussioner förs även om övervakningskameror, detta är en fråga som
föreningarna får lyfta fram.
Kioskversksamheten är bara öppen i samband med arrangemang i
sporthallen.
Ordförande Lena Mahrle (FP) framför sitt och övriga ledmöters tack till
Pater Nilsson för informationen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) Johan Svedberg (S), Claes DiurhuusGundersen (M), Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Mikael Karlsson
(S), Anders L Petersson (C), Amani El Ali (S), Tomas Lund (SD), Christer
Stenström (M), ersättarna Christer Leksell (SD), Kerstin Johansson (FP)
samt Thomas Lähdet (MP)
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 36

Dnr 2015-000064 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Tommy Johansson.
Utfall per 2005-02-28 samt prognos för 2015 för Fritids- och kulturnämnden
visar på ett underskott om 400 tkr.
Inga marginaler finns för befintlig verksamhet utan något måste tas bort helt.
Förvaltningen har inte klarat att omfördela medel från övriga kostnader till
en egentlig reservpost på grund av att man måste inrymma olika förändringar
inom ram.
För att försöka undvika ett underskott kommer de personalvakanser, som
kommer att vara viss del av året, inte att återbesättas om det är möjligt utan
hållas i en reserv. Dock kan detta få andra konsekvenser som sämre service
och skötsel ute i verksamheten och /eller fördröjning inom administrationen.
Fritid- och kulturnämnden ska senast i mars 2015 anta en plan för
uppföljning av verksamhet och ekonomi, samt budgetarbetet. En plan för
nämndens arbete med budget 2016-2017 ska vara klar och lämmnas till
budgetberedningen senast 2015-06-30.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP). Mikael Karlsson (S), RoseMarie Leksell (SD), samt ersättarna Christer Leksell (SD) och Thomas
Lähdet (MP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att Fritid- och kulturnämndens presidie
får delegation på att upprätta och fastställa en plan för budgetarbetet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge Fritid- och kulturnämndens
presidie delegation på att upprätta och fastställa en plan för budgetarbetet
samt att notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
________________
Exp.
Lena Mahrle
Claes Diurhuus-Gundersen
Teo Zickbauer
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§ 37

Dnr 2015-000043 800

Remiss Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby
kommun 2015-2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Remissen var utsänd i samband med febuarimötet och ett förslag till yttrande
presenteras för ledamöterna.
Diskrimineringslagen kräver en jämställdhetsplan. I Ronneby kommun är
jämställdhetsplanen och mångfaldsplanen sedan tidigare hopslagna.
Jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i samtliga verksamheter.
Medarbetarnas sammansättning ska spegla samhället i övrigt. Alla
medarbetare ska ha lika möjlighet till en framgångsrik karriär oavsett
bakgrund, läggning, ålder mm. En diskrimineringslag från 2009 ska
motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning samt ålder.
Bedömning
Planen ska ses som ett internt dokument som innehåller en tydlighet gällande
övergripande mål, övergripande åtgärder samt åtgärder på verksamhetsnivå.
Ansvarsnivåer är tydligt uppställda där chefsroll, medarbetarroll och
personalenhetens roll är bra strukturerade för att leva upp till en god
arbetsgivare. Förvaltningens uppgift blir att integrera arbetet i
verksamheterna samt att återrapportera till nämnden.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom Jämställdhets- och
mångfaldsplanen för Ronneby kommun 2015-2017.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Jämställdhets- och
mångfaldsplanen för Ronneby kommun 2015-2017 och översända ärendet
till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Johanna Spånér, personalenheten
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§ 38

Dnr 2015-000057 800

Remiss FKN Medborgarförslag från Cathryn Karlsson
gällande för att undvika olyckor bör det framöver
beredas rid- och körvägar på cykelbanorna
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Via medborgarförslag har det framförts önskemål och synpunkter gällande
möjligheten att med häst ta sig fram på cykel- och gångvägar. En breddning
föreslås och att till dess att detta utförts vill man beredas möjlighet att
framföra häst med eller utan åkdon på befintliga cykelbanor.
Förslagsställaren föreslår även att kör- och ridvägar bör byggas runt
Ronneby Horse center med en bredd som möjliggör snöröjning.
Bedömning
Ronneby kommun och i förlängningen hela Blekinge är ett av de häst tätaste
områdena per capita i Sverige. Detta gör att denna näring/intresse/föreningsverksamhet bör beaktas vid nya, och vid förändring av befintliga, gång- och
cykelbanor. Det vedertagna namnet gcr-vägar (gång-cykel-rid) bör lyftas
fram. Kort innebär det att befintliga eller nya gc-vägar breddas (utan asfalt)
och tydligt skyltas upp.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslaget
Deltar i debatten
Ordförande Lenas Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt
ersättarna Thomas Svensson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (FP)
bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom medborgarförslaget
och översända ärendet till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 39

Dnr 2015-000063 109

Remiss Medborgarförslag ang parkeringsficka mellan
Millegarne Häststation och V Köpevägen
Sammanfattning
Förvaltninsgchef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Förslagsställaren har påtalat behovet av en parkeringsficka för 1-2 bilar
mellan Köpevägen och Millegarne häststation, Listerby. Parkeringen skulle
enligt förslaget underlätta friluftsliv, promenad och fågelskådning.
Bedömning
I området runt föreslagen plats för en parkeringsficka finns mycket fina
strövområden, möjligheter till fågelskådning samt övriga friluftsrelaterade
upplevelser. Vid en eventuell projektering måste ansvar för underhåll och
tillsyn vägas in. Förvaltningen ser friluftsvinster med en parkering då
avstånd till närmaste officiella befintliga parkering är ca 1000 m och att
vägens bredd med stengärden är i sig begränsande.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom tanken av en
parkeringsficka på föreslagen plats. Nämnden ser dock att projektering,
äskande av medel samt kommande underhåll inte faller under Fritid- och
kulturnämndens ansvar.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Christer Stenström (M), Teo
Zickbauer (M), Johan Svedberg (S), Tomas Lund (SD), Peter Lindström
(RP) samt ersättarna Åke Tärntoft (C) och Kerstin Johansson (FP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom tanken av en
parkeringsficka på föreslagen plats. Nämnden ser dock att projektering,
äskande av medel samt kommande underhåll inte faller under Fritid- och
kulturnämndens ansvar.
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Påtalar att ett kulturellt hänsynstagande förutsätts i ärendet samt att
översända ärendet till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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§ 40

Dnr 2015-000088 800

Ronneby Horse center - avtal.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. Ett förslag/utkast till
ett nytt tio-års avtal för Ronneby Horse Center delas ut till ledamöterna.
Detta avtal ska ersätta tidgare tecknat avtal som i nuläget finns med Ronneby
Horese Center.
Ronneby Ryttarförening har av Fritid- och kulturförvaltningen erhållit ett
diftsbidrag för Ronneby Horse Center om 300 tkr vilket i avtalsförslaget
kommer att omdisponeras som medel till de fasta kostnader för den del av
drift och underhåll som bidraget varit riktat till. Detta innebär ingen
ekonomisk förändring för föreningen och kommunen.
Synpunkter framförs av ledamöterna på vissa justeringar i avtalsförslaget.
Kommunens jurist får gå igenom avtalet så att det på alla sätt uppfyller de
krav som är ställda.
Lokalförsörjningsenheten ska godkänna internhyresavtal med tredje part.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Anders L Petersson (C) samt ersättarna Christer Leksell (SD) och Åke
Tärntoft (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att presidiet får delegation på att teckna
avtalet efter genomförda justeringar och skicka det vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att presidiet får delegation på att teckna
avtalet med Ronneby Horse Center efter genomförda justeringar och
översända detsamma till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Lena Mahrle
Claes Diurhuus-Gundersen
Teo Zickbauer
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§ 41

Dnr 2015-000087 840

Turistbyråverksamhet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Turistbyråverksamhet har bedrivits i Clarbergska huset vid torget i Ronneby
under en längre period. Under 2014 övertog Äggaboden lokalerna och
turistbyrån hyrde in sig. Under säsong bemannades turistbyrån av extra
personal anställd av kommunen. Under övrig tid låg ansvaret på Äggaboden
att genomföra turismförmedling, biljettförsäljning mm mot en ersättning.
Avtalet gällde under 2014. En kort förlängning av avtalet är gjort under
januari-mars 2015 under andra premisser än föregående år. Tidigare har
samtal förts om lokaliseringen av turistbyrån i Ronneby där g:a Swedbank,
biblioteket samt Nordea varit alternativ. Biblioteket skall genomföra
golvbyte under perioden april-juli vilket utesluter detta alternativ under
2015. Turistinformation sker på filial Ronneby Brunn, Backaryd, BräkneHoby och till viss del i Eringsboda. Dessa platser har varit prioriterade för att
nå besökande som inte hamnar i Ronneby centrum. I samarbete med
landsbygden har landsbygds-TV utvecklats för att nå besökare på nya sätt.
Bedömning
Under 2015 bör ett arbete genomföras med att bestämma utvecklingen av
turistinformation, lokaliseringar mm. En tillfällig placering är nödvändig
under denna period. Den teknik som finns för information bör presenteras
och analyseras så att Ronneby kan ligga i framkant i utvecklingen av
turismen
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att senast 1
april lokalisera turistbyrå/information i egna kommunala lokaler där
tillgängligheten blir bra samt fortsätta utveckla filialer för turisminformation.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram interaktiva lösningar som
komplettering och/eller som alternativ.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Rose-Marie Leksell (SD), Johan Svenberg (S), Tomas
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Lund (SD), Peter Lindström (RP), Amani El Ali (S), ersättarna Åke Tärntoft
(C), Thomas Lähdet (MP), Kerstin Johansson (FP) samt Christer Leksell
(SD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att en kostnads- och redovisning gällande
Äggabodens åtagande ska göras och att även redovisa kostnaderna för 2015
års verksamhet. Att arbetet med interaktiva tavlor och andra digitala
alternativ där det tex finns möjlighet att köpa biljetter till arrangemang mm
ska komma igång snarast.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att senast 1
april lokalisera turistbyrå/information i egna kommunala lokaler där
tillgängligheten blir bra samt fortsätta utveckla filialer för turisminformation.
Att en kostnads- och redovisning gällande Äggabodens åtagande ska göras
snarast.
Att redovisa kostnaderna för 2015 års turistbyråverksamhet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram interaktiva lösningar som
komplettering och/eller som alternativ där det tex finns möjlighet att köpa
biljetter till arrangemang mm och att detta ska komma igång snarast.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 42

Dnr 2015-000018 808

Turistaktörer i Järnaviksområdet - Husbilscamping mm
i Järnaviks hamn och andra havsnära och natursköna
områden.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Från ett antal boende och/ eller verksamma personer i Järnaviksområdet har
en skrivelse inkommit som påtalar det man uppfattar som ett problem
gällande husbilars parkering/camping. På den aktuella grusparkeringen vid
hamnen har under en tid de boende/verksamma störts av att husbilsägare inte
respekterar de regler som finns gällande hur och var man kan ställa. Gruppen
boende/verksamma vill att kommunen genom åtgärder förhindrar husbilar att
ställa på grusparkeringen vid hamnen eller hänvisas till andra platser eller
parkeringar.
Turismen genom husbilar ökar ständigt och kommer med stor sannolikhet att
öka framöver. Kortfattat är regelverket att husbilsägaren äger rätt att parkera
på avsedda parkeringsytor som den övriga bilismen men när man fäller ut
fotsteg och sätter ut bord och stolar är man campare.
Bedömning
Semestrande och utflykter med husbilar ökar och kommer att vara en stor del
av turismen framöver. Hänvisningar till natursköna platser och därmed
skapandet av ställplatser bör prioriteras. I nuläget i finns ställplatser att
hänvisa till vid Rönninge, i staden samt 20 nya platser i hamnen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att via
marknadsföring, hänvisningar och skyltning ge bättre möjlighet för
husbilsturismen m fl att upptäcka de platser som är avsedda som ställplatser.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M) samt Tomas Lund (SD).
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Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att ge
Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ordna
ställplatser i Järnaviksområdet, om inte i år så senast under 2016.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge Fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att via marknadsföring, hänvisningar och skyltning ge bättre
möjlighet för husbilsturismen m fl att upptäcka de platser som är avsedda
som ställplatser samt att se över möjligheten att ordna ställplatser i
Järnaviksområdet, om inte i år så senast under 2016.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 43

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationärnden cirkulerade under mötet.
Kallinge Folkets Hus förening – förskott på anläggningsbidrag om 40 tkr.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens
protokoll.
________________
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§ 44

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Anders Bizzozero – skrivelse angående Ronneby sporthall.
Protokollsutdrag:
KF § 43/2015 – Kommunövergripande krishanteringsplan – Ledningsplan
för allvarliga och extra ordinära händelser.
KF § 44/2015 – Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christian Mahrle (FP) gällande permanet julmarknad i Ronneby centrum.
KF § 48/2015 – Besvarande av medborgarförslag från Thomas Lähdet
angående Sockerbruket – kan det bli den nya medelpunkten/epicentret för
konstnärlig verksamhet, ett ArtResidence.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 45

Dnr 2015-000005 800

Information och rapporter
Sammanfattning
Pärmen för information och rapporter cirkulerade under mötet.
Redovisning av Föreningsbidrag/aktiviteststöd hösten 2014.
Innehållsförteckning av avtal inom Fritids- och kulturförvaltningen.
Bräkne-Hoby byafest – arrangeman mellan Fritid- och kulturförvaltningen
och Bygd i Samverkan.


Peter Lindström (RP) redovisar att han varit och besökt Blekinge
museums föremålsmagasin, Rosenholm. Ett mycket postivt besök
som han hoppas blir ett återkommande arrangemang.



Åke Tärntoft (C) tar upp att Djupafors/Cascades fotografier finns
arkiverade likaså är deras arkiv flytta till Blekingearkivet i BräkneHoby.



Ordförande Lena Mahrle (FP) informerar att det ska vara en
Medborgardialogdag den 23 maj i Ronneby.



Thomas Lähdet (MP) informerar att i kväll, den 18 mars kl 19 00,
kommer musikern Jan Larsson att spela på Kulturcentrum, han
uppmanar ledamötena att gå på detta arrangemang.



Christer Leksell (SD) ställer fråga när Fritid- och kulturnämnden ska
besöka Saxemara varv.



Ordförande Lena Marhle (FP) svarar att det troligtvis kommer att ske
på heldagssammanträdet den 13 maj.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden noterar information och rapporter till dagens
protokoll.
________________
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§ 46

Dnr 2015-000010 800

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Åke Tärntoft (C) tar upp frågan om Föreningsträffen som avhölls i
Ronnebysalen. Inför nästa år bör man hitta en annan form för detta
arrangemang samt att informera ut till föreningan mm på ett bättre sätt.
Christer Stenström (M) tar upp frågan om Soft Center Arena.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att Kockumhallen bytt namn till
Soft Center Arena. Det är företagen på Soft Center som har gått in och
sponsrat och då fått igenom av föreningen KRIF att detta ska synas utåt.
Fritid- och kulturförvaltningen har inte varit representerade i diskussionerna.
Information är mottagen och frågan kommer att diskuteras vidare.
Christer Stenström (M) ställer fråga om bryggorna i Slättanäs.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att bryggorna är beställda och
ska läggas i under maj månad.
När det gäller bryggor i Röabysjöns badplats, så pågår det diskussioner för
lösa denna fråga.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till
protokollet.
________________
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