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Sammanträdesrummet Pråmen Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.15
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Beslutande

Thure Andersen (S), ordförande
Vivi Rönnberg (S)
Lorin Ismael (V) § 60-63
Lennart Ahlström (S)
Annika Lindholm (V)
Anita Brodd Westin (M)

Övriga deltagande

Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas

Närvarorätt

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 30 oktober 2017 klockan 12.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

60 - 68

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Thure Andersen (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Annica Lindholm (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 60 - 68

Sammanträdesdatum

2017-10-24
2017-10-30

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift
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Carina Iwemyr
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KFN § 60
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen
Kultur- och fritidschefen informerar om följande:
-

Justerandes signatur

Verksamheterna på kulturhuset

Utdragsbestyrkande

Dnr 148/17
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KFN § 61
Återbetalningsplan avseende hyra av Hallstaarena - Hallstahammars
Hockeyklubb Dnr 11/17
Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen beslutat att, efter framställan
från Hallstahammars Hockeyklubb, bevilja anstånd med att betala hyran perioderna januari-mars 2016, november-december 2016 och januari-mars 2017.
Vi senaste beslutet den 22 februari 2017 § 14 beviljades Hallstahammars
Hockeyklubb anstånd att betala hyran om sammanlagt 181 332 kronor för
ovanstående perioder till den 30 september 2017.
Hallstahammars Hockeyklubb har nu aviserat att man även önskar få fortsatt
anstånd med hyresskulden men att man kan betala 1 000 kronor/månad för
november, december, januari, februari och mars för denna säsong.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 49.
Förvaltningens controller har efter arbetsutskottets sammanträde redovisat att
föreningens hyresskuld vid dagen datum är 113 932 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Hallstahammars Hockeyklubb ska betala av sin hyresskuld om 113 932
kronor enligt följande:
Från och med den 1 november 2017 ska klubben betala 1 000 kronor per månad
de första 5 månaderna, därefter höjs avbetalningen från månad 6 till 2 000
kronor per månad och sedan ytterligare höjning med 1 000 kr var 6:e månad
upp till nivån 5 000 kronor i månaden tills skulden är betald, samt
att Hallstahammars kommun avstår att debitera ränta och hittills upplupna kostnader.

_______
Exp till: Hallstahammars Hockeyklubb
Enhetschef Jan Fagerström
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 62
Mål och budget 2018 - 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 26/17

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 86 bland annat att fastställa
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2018-2020 samt att
nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar
återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten
för åren 2018 till 2020 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 23 oktober 2017.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 20182020. Av sammanfattningen framgår bland annat att den utökade ramen år
2018 ger full lönekompensation. Kultur- och fritidsnämnden har behov av
ytterligare ramutökningar år 2018 till följd av nya uppdrag. Uppdragen är ökad
integration och minskat utanförskap bland barn och unga genom samverkan
med föreningslivet, utökad tjänst på fritidsgårdar, utökad tjänst aktivitetsskapare för yngre åldrar samt kapitalkostnader för ombyggnation kulturhus vid
fortsatt hyra av Hallstahem. För ett utökat öppethållande på fritidsgårdar sommartid avsätts 100 tkr.
Planeringsramarna utökas även år 2019-2020 samtidigt som nämnden får ett
effektivitetskrav på cirka 200 tkr per år.
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2017 30 personer anställda,
varav 20 kvinnor och 10 män. För år 2018 planeras inom kultur- och fritidsverksamheten en personalutökning med 0,25 tjänst danslärare från hösten 2018.
Budget för år 2018 kommer att upprättas inom tilldelad ram. För att kunna upprätthålla samma öppettider på fritidsgårdarna som idag krävs dock ytterligare
ramförstärkning. Utökad ram krävs också för att kunna anställa en aktivitetsskapare samt för att kunna genomföra uppdraget ökad integration och minskat
utanförskap bland barn och unga. Om beslut tas att fortsatt hyra kulturhuset av
Hallstahem behövs ramförstärkning för att klara kapitalkostnaderna för ombyggnationen av kulturhuset.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 50.
Annica Lindholm (V) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
arbetsutskottet ska i få i uppdrag att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i
särskilt dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020
skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 62
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Annica Lindholms (V) tilläggsyrkande.
Anita Brodd Westin (M) instämmer i Annica Lindholms (V) tilläggsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2018-2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86, samt
att uppdra åt arbetsutskottet, att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6 februari
2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i särskilt
dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020 skiljer
sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86, samt överlämna den
till kommunstyrelsen.

_____
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 63
Motion av David Lindberg (L) angående näridrottsplats i anslutning till
Näslunds skola – för yttrande Dnr 79/17
David Lindberg (L) anför i en motion ”När vi ska bygga ut Näslundskolan för
att kunna ta emot ett större elevunderlag så borde vi även se skolan som en helhet. När skolan byggs ut kommer vi ges all möjlighet att se över närområdet
kring skolan och med detta även barnens framtida lekyta. Till detta faller även
dom invånare som bor närmast skolan, det skulle heller inte hindra ungdomar
från hela kommunen att kunna mötas på en välgjord plats för spontana och planerade händelser såväl idrottsinriktade som sociala. Citat: ’En näridrottsplats
kan vara en gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv där det ges möjlighet att spela många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att
spontant utöva idrott, något som är bra för folkhälsan.’ Det jag vill att kommunen utreder är möjligheten att göra en större satsning med en näridrottsplats
som såväl kan stärka skolan och dess barn i spontanidrott men även fungera
som ett hjälpmedel till skolans idrottslärare. Att göra en satsning som denna
skulle innebära ett stort lyft för såväl området men även kommunen. Det råder
inget tvivel om att kommunen bör bygga en näridrottsplats och när vi gör det så
finns möjlighet till både en ekonomisk vinst när man ändå ska bygga på platsen
men även att självklart bygga detta på en plats i kommunen som idag står med
ytterst lite skadegörelse. Det är en väldigt bra investering för framtiden. Jag
önskar även att skolan själv lyfts in i hur dom ställer sig till denna möjlighet
såväl rektor som idrottslärare vad jag hört ser positivt på en utveckling som
denna. Om vi ska genomföra en satsning som denna så är det väldigt viktigt att
dom som använder denna plats dagligen är med i dialogen tidigt. Ett möjligt
exempel skulle kunna se ut som nedan enkla illustration gjord från hur området
ser ut idag.-/-/-/Fördelen med ett bygge som denna är permanenta linjer för
spontanidrott utan att påverka möjligheten för att kunna spola is under vintertid.
Ett av dom bättre idéerna jag funnit är bland annat permanenta markeringar för
brännboll, det finns så många smarta lösningar man kan få till att man funderar
varför det inte gjorts tidigare.”
Kultur- och fritidschefen anför i skrivele den 11 oktober 2017 att ställningstagande om eventuell satsning på en näridrottsplats på Näslund kan tas först
efter att en planen för Näslundsskolans framtid är utredd.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 51.
Lennart Ahlström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 63
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande över motionen uttala att ställningstagande om eventuell satsning på en näridrottsplats på Näslund kan tas först efter att en planen för
Näslundsskolans framtid är utredd.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 64
Motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg
Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) angående extra
förstärkning av sommarlovsaktiviteter – för yttrande Dnr 119/17
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan
Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017
”Helger och lov är inte bara förknippat med sol, bad och första jobbet. Det är
också förknippade med ökad risk för våldsbrott och stök. Slutet på förra sommaren var det oroligt i Hallstahammar. De senaste veckornas händelser med
stenkastning mot polis, skadegörelse och ungdomsbråk skapar oro för framtiden. Vi vet att ledighet och sysslolöshet, självvald eller påtvingad, leder till oro
och rastlöshet som många gånger tar sig utåtagerande uttryck. Låt oss dock vara
tydliga. Det är aldrig samhällets fel, det är aldrig skolans fel, det är helt enkelt
aldrig någon annans fel. Vi är alltid ansvariga för våra egna handlingar, det är
vi själva som väljer om vi vill följa lagar och bestämmelser eller bryta mot
dem.
Men det finns delar som samhället, som 'någon annan' kan göra för att försöka
skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det kan handla om sommarjobb, praktikplatser, aktiviteter, lovskolor och annat. Här vill vi att kommunen tar ett
större ansvar. Vi vet att lov och ledigheter ofta ger mer bus och stök när de
vanliga rutinerna bryts och man inte längre har skolan att gå till. Med tanke på
vårvinterns oroande utveckling är det viktigt att vi höjer beredskapen inför
sommarlovet.
Vi vill att man tar ett större grepp över sommarlovet från kommunens sida. Vi
vill att man tittar på att utöka lovskolan, exempelvis genom att göra den längre
eller i fler perioder, slutet av sommarlovet är också viktigt att täcka in, den
kanske också ska vara obligatorisk för de som inte når målen. Vi vill att man
tittar på att utöka erbjudandet av ferie-/sommarjobb till fler årskullar exempelvis till 15-17 åringar, med fler platser, vi vill också att en bättre samordning i
kommunen sker. Vi vill att sociala aktiviteter förstärks, där kulturhuset, ungdomscoacher och föreningslivet är centrala delar. De extra satsningarna ska
finansieras med pengar som finns till kommunstyrelsens förfogande.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på
Att extra förstärkning på sommarlovet görs brett över hela det kommunala
ansvaret, skola, tekniska, soc, fritidsverksamhet osv i enlighet med vad som
anförts ovan.
Att finansiering tas från medel till kommunstyrelsens förfogande”
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2017 bl a att angående förstärkning av sociala aktiviteter där kulturhuset, ungdomscoacher och
föreningslivet är centrala delar, genomförs det redan idag aktiviteter som
löpande anpassar och omformas utifrån de behov som barn och unga efterfrågar
i kulturhuset.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2017-10-24

Sida

9

Forts KFN § 64
Utöver det som redan görs i fritidsgårdarnas regi, i samverkansregi mellan
coacher, fritidsgårdspersonal och kulturhuspersonal, startar under hösten i kulturhuset nya aktiviteter under vardagarna som riktar sig till barn och unga vars
mål är bl a att genom aktiviteterna stärka den sociala kontakten emellan barn,
unga och vuxna. I december inleds dessutom ett nytt samverkansarbete med
föreningslivet och kulturhuset vars syfte är att öka integrationen och minska
utanförskapet för barn och unga genom att genomföra ”öppna/fria” aktiviteter.
Aktiviteterna är avgiftsfria och målsättningen är att verksamheten startar under
våren 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 52.
Anita Brodd Westin (M) yrkar bifalla till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Anita Brodd Westins (M)
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att motionen ska anses vara besvarad för kultur- och fritidsnämndens del med
hänvisning till vad som anför i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den
11 oktober 2017.
Mot beslutet reserverar sig Anita Brodd Westin (M).

_________
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 65
Motion av Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) gällande utsmyckning av offentliga platser i Hallstahammars kommun m m – för yttrande
Dnr 59/16
Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) anför i en motion den 16 mars
2016 ”Offentlig konst och utsmyckning av offentliga miljöer bidrar till att
skapa en identitet för kommunen samtidigt som lokala konstnärer och näringsliv får möjlighet att bidra till kommunens estetiska utveckling. Idag är Hallstahammar fattigt på offentligt utsmyckade miljöer, vilket är synd. Hallstahammar
kan bättre än så, Hallstahammar växer och utvecklas till att kunna bli Mälardalens absoluta pärla, då är miljöerna ett viktigt inslag.
De offentliga konstverk som finns i kommunen, i första hand skulpturer, är
mycket dåligt underhållna och i många fall placerade på undanskymda platser.
Verk som är utförda av lokala konstnärer saknar information om konstverkets
ursprung och konstnären. Våra Hallstahammarkonstnärer är mera kända för
verk som de utfört på andra orter, exempelvis Stockholm och Västerås.
Nya Moderaterna i Hallstahammar vill gärna se en utveckling inom detta område. Kommunen bör å det snaraste ta initiativ till en strategi för hur offentliga
miljöer runt om i hela kommunen kan växa och utvecklas. Kommunen bör
också ta initiativ till att bjuda in lokala konstnärer, näringsliv såväl som föreningsliv till att starta arbetet med att försköna kommunen.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att Hallstahammars kommun tar fram en strategi kring utsmyckning av offentliga miljöer
Att kommunen inleder samarbete med lokala konstnärer, näringsliv och övriga
intressenter för ett snyggare centrum
Att kommunen gör en plan för underhåll av de offentliga konstverk som finns
och ser till att informationstavlor om konstverket finns och att konstnärerna
uppmärksammas.”
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2017:”En strategi för
utsmyckning av offentliga miljöer rekommenderar förvaltningsledningen
arbetas fram efter att detaljplanen för Hallstahammars centrum har fastställts.
Frågan om att inleda samarbeta med lokala konstnärer, näringsliv och övriga
intressenter kan utredas efter det att detaljplanen för Hallstahammars centrum
är fastställd. Att ta fram informationstavlor om de offentliga konstverken och
uppmärksamma konstnärerna är positivt. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen i dagsläget inga personella eller ekonomiska resurser att kunna genomföra detta. Men utgångspunkt av dessa fortsättningar förslår förvaltningsledningen att ett eventuellt beslut om en sådan satsning skjuts på framtiden.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 65
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 53.
Anita Brodd Westin (M) yrkar bifalla till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Anita Brodd Westins (M)
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som sitt yttrande över motionen överlämna kultur- och fritidsförvaltningens
skrivelse den 11 oktober 2017.

__________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 66
Detaljplan för Hallstahammars centrum 2 (ICA) – för yttrande Dnr 151/17
Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan Hallstahammars centrum
2 (ICA) för samråd. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 14
november 2017.
Syfte med planen är att pröva markens lämplighet för en utökad handelsverksamhet samt bostäder då kommunen önskar att möjliggöra flera bostäder i
Hallstahammars centrum.
Samrådshandlingen är ett förslag till ny detaljplan för ICA. Planförslaget omfattar fastigheten Eldsboda 1:121 och del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag
är marken i huvudsak planlagd för centrumbebyggelse. Planen handläggs med
utökat förfarande eftersom allmän platsmark i ett centralt läge tas i anspråk.
Planförslaget innebär att:
 Allmän platsmark tas i anspråk för kvartersmark.
 Centrumverksamheter som handel, service, restaurang och kontor
möjliggörs.
 Bostäder möjliggörs från och med våning 2.
 Byggrätt skapas för 5 våningar.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivele den 11 oktober 2017 bl a att gågatan
är en stor del av centrums offentliga vardagsrum och genom utbyggnaden av
ICA minskas en stor del av detta offentliga rum samt den siktlinje mellan Thore
Skogmans plats och Hammartorget. För att förebygga att otrygga platser kan
uppstå till följd av utbyggnaden bör den rumsliga gestaltningen av dessa ytor
utformas på ett sådant sätt att otrygghet motverkas. Här kan lösningen vara att
arbeta med belysning, spegelytor och interaktiv teknik som påverkas och förändras av att människor rör sig i dessa miljöer. Detta kan resultera i att attraktiviteten kring dessa platser stärks vilket torde göra dem mer attraktiva att vistas i
boende och besökare. I övrigt har man inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås yttra sig positivt till utbyggnaden av ICA
men att gestaltningen av utbyggnaden bör utformas på ett sådant sätt att inte
otrygga platser uppstår. Detta kan lösas bl a genom att dessa fasadytor kompletteras med speglar och interaktiv teknik.
Arbetsutskottet beslutade den 18 oktober 2017 § 54 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag
Lennart Ahlström (S) yrkar att man nämnden ska uttala att man inte har något
att erinra mot planförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 66
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennart Ahlströms
(S) yrkande
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Hallstahammars centrum 2 (ICA).

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KFN § 67
Detaljplan för Sofielund IV - för yttrande

Dnr 152/17

Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Sofielund IV, Strömholm 8:66 för samråd. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
27 november 2017.
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder och verksamheter
samt införa bestämmelser till skydd för den värdefulla bebyggelsemiljön.
Detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och ger möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse samt lokaler för verksamheter. I detaljplanen ingår
även att pröva om det är lämpligt att anordna en tillfällig camping inom nordöstra delen av planområdet.
Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm, väster om väg 252 och norr
om Herrskogsvägen och Ridskoleområdet. Området angörs från Sofielundsvägen i västra och norra delen av utredningsområdet. Väster om utredningsområdet finns åkermark, järnvägen och villabebyggelse från 1960- och 1970-talen.
Planområdet omfattar ca 4,4 ha.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2017 bl a att inga
registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Planområdet ligger dock i nära anslutning till
områden med registrerade fornlämningar.
Västmanlands läns museum har på uppdrag av Hallstahammars kommun
dokumenterat och värderat området. Sofielund är ett typiskt exempel på den
vårdhemsbebyggelse som uppfördes för vård och utbildning av psykiskt utvecklingsstörda på 1800-talet och som sedan successivt förnyats. Bebyggelsehistoriskt är det värdefullt att områdets förändringar över tiden är avläsbara.
Det ger information om hur vårdhemmet växt fram och hur nya delar tillkommit och anpassats till den äldre strukturen. Området har ett samhälls- och lokalhistoriskt värde då det berättar om vården av psykiskt utvecklingsstörda från
1870-talet fram till 1987. Sofielund har även ett lokalhistoriskt värde. Anläggningen var på ett tidstypiskt vis i hög grad självförsörjande när det gäller livsmedel tack vare trädgårdsodling och djurhållning. Trädgårdarna innebar också
sysselsättning och rehabilitering för patienterna. Dagens grönytor bär fortfarande spår av dåtidens odling genom de fruktträdgårdar och den jordkällare
som är bevarad från vårdhemmets äldsta tid. Grönytorna har ett miljöskapande
värde som en viktig del i den samlade upplevelsen av miljön. Jordkällaren har
ett kontinuitetsvärde som den enda kvarvarande byggnaden från den äldsta
vårdhemstiden. De befintliga byggnaderna visar tillsammans med de kvarvarande spåren från 1800- och det tidiga 1900-talet om hur vårdideologierna förändrats över tid och har ett pedagogiskt värde.
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Forts KFN § 67
De befintliga byggnaderna inom området, uppförda mellan 1957 och 1967, har
ett arkitektoniskt värde genom sin sparsmakade och tidstypiska arkitektur och
den höga kvaliteten på materialen, och är en del av vårt moderna kulturarv.
Femtiotalets bostadsmiljöer kan anses tillhöra det bästa som byggts i Sverige
och är mycket uppskattade boendemiljöer i dag. Under 1950-talet och det tidiga
60-talet var byggprocessen till övervägande del hantverksmässig med väl beprövade byggnadsmaterial och konstruktioner. Ovanstående kvaliteter återfinns
i de före detta vårdhemsbyggnaderna i Sofielund. Arkitekturen präglas av en
återhållen modernism, där fasaderna artikuleras av fönstersättning, franska balkonger på gavlarna samt gemensamma vädringsbalkonger. Samtliga balkongfronter har smäckra smidesräcken. byggnadsmaterial som marmor, granit, koppar, mässing, ek och teak är av hög kvalitet och lätta att underhålla. Hit kan
också räknas olika typer av glas som återfinns i området, t ex armaturglas och
etsat glas i panncentralens kontorsdel Valda material och den omsorgsfulla
materialbehandlingen är typisk för1950-talets och det tidiga 60-talets byggande.
Denna typ av karaktärsskapande byggnadsdetaljer är sällsynta i dagens byggande och ett bevarande av dem i Sofielundsområdet är av stort värde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2017 § 55.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för
Sofielund IV och i övrigt överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschefen
Kommunstyrelsen
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KFN § 68
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-24
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-24
- arbetsutskottets protokoll 2017-10-18
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.
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