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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Gör om gamla
brandstationen i Örsundsbro till föreningsgård
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/280, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningsgård. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/280.
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Medborgarförslag.
Nu när vi får en ny brandstation i Örsundsbro så föreslår jag att den gamla görs om till
föreningsgård.
Som representant för Örsundsbro Lions ock Mickelsmässmarknaden så tycker jag att den
nuvarande i Tingshuset är väldigt undermålig, främst med tanke på att den utestänger alla som inte
kan ta sig uppför trappan till lokalerna.
Tycker inte att det är värdigt att ha en föreningsgård som diskriminerar rörelsehindrade.
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Medborgarförslag - Gör om gamla brandstationen i
Örsundsbro till föreningsgård
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
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