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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/165

§ 129 Ändrad användning av
investeringspengar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Godkänna ändrad användning av investeringspengar avsedda till ny rastplats längs
Skåneleden till upprustning av befintliga friluftlivsanordningar.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med anledning av att handläggaren av
ärendet, Hilda Knafve, inte är närvarande.
Kultur- och fritidsnämnden har i 2017-års investeringsbudget 150 000 kr till anläggande
av en ny rastplats längs Skåneleden. Efter samråd med Skåneleden/Region Skåne var en
sådan tänkt att placeras i Hedensjö utanför Tjörnarp, som ligger strategiskt mellan
rastplatserna Maglebjär, Höör och Lillsjödal, Hässleholm. 150 000 kr beräknas inte räcka
till en rastplats med vindskydd, slamtoalett, grillplats och sophantering.
Av befintliga friluftlivsanordningar, såsom rastplatser, i Höör börjar nu många bli gamla
och i dåligt skick. Fem grillar är exempelvis i akut behov av utbyte, pris per grill ca 10 000
kr. För att sätta upp information om regler och badvattenprover behövs anslagstavlor till
fyra badplatser, pris ca 5000 kr styck. Detta är även önskemål från markägare. När kulturoch fritidsnämnden uppförde nya slamtömningstoaletter i strövområden 2016 avvaktade
man med ny toalett på Tjörnarps badplats i väntan på ny badplats i Kyrkviken. Befintligt
utedass i Tjörnarp är gammalt och nu i mycket dåligt skick. Badplatsen i Kyrkviken är
kostnadsberäknad till en miljon kronor och verkar inte realiseras de närmaste åren. Ska
Tjörnarps badplats ha en toalettlösning behövs ett nytt utedass. Pga spårutbyggnaden
kan denna toalett inte slamtömmas utan tunnorna får hämtas med fyrhjuling.
Kultur- och fritidsnämndens friluftsanläggningar har dessutom utsatts för upprepad
skadegörelse i vår vilket har gjort att sektorn fått omprioritera i budget. Till exempel
eldades handikapptoaletten på Sjöhusens parkering upp. Investeringspengar avsedda för
nya slamtömningstoaletter t ex i Tjörnarp och Hedensjö fick här användas till självrisken,
ca 60 000 kr. Rastplatsen vid Pulkabackarna utsattes för sabotage med förstörd grill och
brandskadat vindskydd som följd. Dessa kostnader är dryga men understiger självrisken.
En rastplats i Hedensjö är på sikt önskvärd men med tanke på övriga behov inte
högprioriterad. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, önskar därför att få använda de
investeringspengar som var avsatta till rastplats i Hedensjö till utgifter enligt ovan.
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