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Gatu- och parkenheten

Tekniska nämnden

Investering Snogeröds IF; omklädningsrum
och belysningsanläggning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att belysningsanläggningen vid Snogeröds IP
monteras ned.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har i investeringsbudgeten 2018 avsatt medel för upprustning av
Snogeröds IP. Såväl omklädningsbyggnad som belysningsanläggning är i sådant skick att
det kräver åtgärder utöver det normala underhållet. För ändamålet har avsatts 700 tkr.
Snogeröds IF har fått klartecken att påbörja byggnation av nya omklädningsrum.
Utöver detta finns 500 tkr avsatta för att åtgärda akuta brister i belysningsanläggningar på
de idrottsplatser som finns runt om i kommunen. Den belysningsanläggning som finns på
Snogeröds IP är sedan flera år tillbaka utdömd, bl.a. i Rejlers rötskade- och
underhållsbesiktning daterad 2016-03-22.
När man anlade konstgräsanläggningen på Jeppavallen var meningen att kommunens
alla idrottsföreningar skulle förlägga sina träningar där under årets mörka period. I Höörs
kommuns avtal med Höörs föreningsallians (HFA) finns inskrivet att HFA ska hålla
konstgräsanläggningen tillgänglig för kommunens fotbollsföreningar under vinterhalvåret.
Idrottsplatsen och framför allt belysningsanläggningen i Snogeröd har i dagsläget en
väldigt begränsad användning.
Mot bakgrund av Höörs kommuns ekonomiska läge, belysningsanläggningens låga
nyttjande och att Höörs kommun i ett tidigare skede har utarbetat en lösning för
kommunens samtliga fotbollsklubbar att träna på belysta planer under den mörka
perioden, så valde kultur- och fritidssektorn att skjuta åtgärderna på
belysningsanläggningarna på framtiden. Samhällsbyggnadssektor delar uppfattningen att
det inte är motiverat att investera i en ny belysningsanläggning vid Snogeröds IP.
Föreningen har erbjudits att överta anläggningen i befintligt skick och ansvaret för dess
framtida drift men för detta fanns inget intresse så därför föreslår SBS att anläggningen
nedmonteras.
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Beslutsunderlag
Rötskade- och underhållsbesiktning, 2016-03-22
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