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Kfn § 99

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby föreslår att invigningen av kulturhuset
Komedianten fastställs till den 13 och 14 januari 2012. Bibliotekschef Per
Falk informerar samtidigt att biblioteket skall stängas under åtta veckor,
med början v 48, för flytt från Gamlebyskolan till nya lokaler i kulturhuset.
2. Bibliotekschef Per Falk rapporterar att Varbergs Bibliotek tillsammans
med Varbergs Fastighetsbolag AB kommer att presentera det nya
kulturhuset Komedianten i en utställningsmonter på årets Biblioteksmässa i
Göteborg som äger rum den 22-25 september.
3. Förvaltningschef Anders Ramsby meddelar att Lottastugan, som numera
ägs av Varbergs kommun, kommer att renoveras vilket planeringskontoret
kommer att äska medel till från kommunfullmäktige. Efter ombyggnaden
som beräknas pågå fram till halvårsskiftet 2012 (invigningen sker
förhoppningsvis i samband med Nationaldagen den 6 juni) kommer kulturoch fritidsnämnden att stå för drift- och kapitalkostnaderna. Även
uthyrningen (bokningsbara månader mars-september) kommer att skötas av
kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 100
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Dnr KFN 2011/0128

Förfrågningsunderlag till upphandling av drift av café,
kulturhuset Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av drift av café,
kulturhuset Komedianten.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet
Föreligger ett förfrågningsunderlag till rubricerad upphandling.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 81.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret, upphandlingsenheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 101
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Dnr KFN 2011/0016

Månadsrapport juni/juli 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Föreligger månadsrapport avseende juni/juli 2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 82.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 102
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Dnr KFN 2011/0166

Budget och effektmål 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag
till äskanden i investeringsbudgeten för 2012 samt i plan för 2013-2016,
- hos kommunfullmäktige anhålla om en ramförstärkning för 2012 på 6 024
kkr fördelat enligt följande

Justerandes sign

Biblioteksavdelningen
RFID-teknik
Söndagsöppet, Komedianten
Marknadsföring, Komedianten
Vaktmästeri, Komedianten

215 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
100 000 kr

Konst- och kulturavdelningen
Hyra och städ, Komedianten (saknas i ram)
Utställningskostnader, Komedianten
Förstärkning barnkultur, Komedianten
Tjänst barnkultur och konst, Komedianten
Marknadsföring, Komedianten

189 000 kr
600 000 kr
400 000 kr
450 000 kr
100 000 kr

Fritidsavdelningen
Hyra och städ, Håstens ungdomsgård (halvår)
Verksamhet, Håstens ungdomsgård (halvår)
Städkostnad, fyra ungdomsgårdar
0,5 fritidsledartjänst, Bidevind
Hyresökning, Träslövsläges ungdomsgård

677 000 kr
100 000 kr
360 000 kr
250 000 kr
138 000 kr

Driftskostnad, Veddige ishall
Belysning, Påskbergsvallen (halvår)
Konstgräsplan, Tvååker
Kapitalkostnader, Sjöaremossens isbana
Tvättstuga, Ankarvallen

200 000 kr
165 000 kr
200 000 kr
169 000 kr
111 000 kr

Kulturskolan
Teknikkomplettering
1,5 lärartjänst

100 000 kr
650 000 kr

Förvaltningsledning
Konsultinsatser och löner

600 000 kr

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 102 (forts)
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Dnr KFN 2011/0166

- föreslå kommunfullmäktige fastställa följande förslag till effektmål för
2012 för kultur- och fritidsnämnden
* bredda utbudet på Kulturskolan
* låta fler barn i förskoleåldern ta del av konst- och kulturutbudet
* bryta den negativa trenden av besök och utlåning på biblioteken
* öka ungdomarnas inflytande
* öka integreringen av funktionsnedsatta i den ordinarie verksamheten
* förbättra utnyttjandet av nämndens anläggningar
- avvakta med att fastställa förslag till hyror, taxor och bidragsbestämmelser
i väntan på att bidragsutredningen kring föreningsstödet blir klar,
- godkänna förvaltningens förslag till kultur- och fritidnämndens budget
2012 inklusive interna mål, samt
- att avvakta med att fastställa slutgiltig driftsbudget för 2012 i avvaktan på
kommunfullmäktiges beslut angående den äskade ramförstärkningen.
Ärendet
Föreligger av förvaltningen utarbetat förslag till äskanden gällande både
driftkostnader och investeringar för 2012. Siffermaterialet åtföljs av
framtagna effektmål för de olika verksamheterna inom kultur- och
fritidsområdet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 83.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 103
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Dnr KFN 2011/0106

Motion om att förbättra utnyttjandet av Stenbrottet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ej tillstyrka motionen.
Reservation
Linda Berggren (S) anmäler reservation från den socialdemokratiska
gruppen.
Yrkanden
Linda Berggren (S) yrkar på att motionens första att-sats d v s ”att det byggs
mer läktarplatser jämte befintliga läktare” tillstyrkes.
Sven Andersson (M) yrkar på att motionen avstyrkes i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Sven Anderssons (M) förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Sven Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Sven Anderssons (M)
yrkande med 7 röster för och 4 emot.
Ja röstar: Sven Andersson (M), Kaarina Andersson (M), Lars-Ingvar
Lindblom (M), Karolina Morou (C), Michael Bonde (FP), Josefin
Andersson (MP) samt Christofer Bergenblock (C).
Nej röstar: Linda Berggren (S), Magnus Niclasson (S), Viveca Haugness (S)
och Christofer Johansson (S).
Ärendet
Magnus Nicklasson (S) föreslår i en motion ”att det byggs mer läktarplatser
jämte befintliga läktare” vid solfjäderteatern i stenbrottet” samt att
’manegen’ grusbeläggs så att även boulespel kan företas där”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 103
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Dnr KFN 2011/0106

(forts)
Stenbrottet är en plats för rekreation och möten mellan människor. En plats
finns för teater med en anlagd terrass som läktare. Vid läktarens vänstra sida
finns en gräskulle som enligt motionären ”inte används”. Även teaterns
manege är gräsbeklädd. Om man grussatte denna gräsyta och byggde fler
läktarplatser så skulle man enligt motionären ”förbättra möjligheten för
användning avsevärt”. Den stora grusplanen används för boulespel både vid
träning och tävling.
Yttrande
Varbergs BK Kulknappen har två spelplatser, stenbrottets utomhusbana
samt vid Boulehallen på Håsten. En avsevärd yta av stenbrottet upptas av en
cirkelformad bouleplan. Spelplatsen betraktas som en av Sveriges ”vackrast
belägna” boulebanor. Motionären vill upplåta även teatern för boulespel
genom att grusbelägga manegen och bygga ut läktaren åt väster.
Boulespel förekommer både i organiserad form och spontant på många
ställen i parker, på stränder och i bostadsområden. I många bostadsområden
finns särskilt anlagda bouleplaner. Med ”rätt” underlag kan boulespel i
organiserad form bedrivas på fler platser än de ovan angivna. Bl.a. finns ett
flertal fotbollsplaner belagda med grus på många platser i kommunen och
som står oanvända under stora delar sommarhalvåret. Bokning av dessa görs
genom kultur- och fritidsförvaltningen. Varbergs kommun har genom
gatunämndens försorg avsatt medel och planlagt större delen av stenbrottet
för boulespel, samt stött verksamheten vid boulehallen på Håsten med
borgensåtagande och bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Att avsätta
ytterligare särskilda medel och ytor för boulespel i organiserad form kan
därför inte anses vara prioriterat.
Teatern utgör ett pittoreskt inslag i det gamla stenbrottet. Som teater i dess
nuvarande utformning finns dock begränsningar och mer att önska, bl.a.
som motionären beskriver, att läktaren byggs ut. En amfiteater har i sitt
ursprungliga utförande en cirkel- eller elliptiskt formad arena med
trappstegsformade åskådarplatser runt om. En ”amfiteatern” i en sådan
tappning skulle säkerligen vara en mycket attraktiv spelplats för
utomhusteater och musikaliska aktiviteter.
Samtliga arenor i stenbrottet bokas genom ansökan om tillståndsbevis för
offentligt arrangemang. Hos kommunen handlägger gatunämnden ärendet
som upplåter offentliga platser för arrangemang. Teatern används tyvärr i
begränsad omfattning, tillfälligtvis, för sommarteater för barn. Bouleplanen
används för ett antal större arrangemang samt för spontant spel och i
träningssammanhang.
Det är angeläget att få behålla stenbrottet i sin nuvarande utformning och
inriktning där olika aktiviteter och arrangemang kan mötas. Följande talar
därför emot motionärens förslag;
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2011/0106

(forts)
att stenbrottet redan idag upptas av en avsevärd yta för boulespel och andra
idrottsliga aktiviteter samt
att alternativa ytor finns för organiserat boulespel i större delen av
kommunen.
att stenbrottet fortsatt skall innehålla mångfald och möjligheter också för
kulturarrangemang.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 juni 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 84.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 104

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KFN 2011/0105

Motion om lekplatser för vuxna med träningsredskap
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå att berörda nämnder ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
anläggande av träningsparker/aktivitetsparker för vuxna.

Ärendet
Britta Stribén (S) har i en motion skrivit att Varberg som kurort vill satsa på
hälsa och friluftsliv och därigenom skulle ”lekparker” med träningsredskap
vara ett trevligt inslag. Motionären föreslår att Varberg kommun anlägger
sådana parker.
Yttrande
Begreppet lekplatser bör bytas ut mot utegym med koppling till fysisk
aktivitet.
Etablering av träningsredskap i utemiljö har på senare tid blivit alltmer
vanligt. Sveriges första utegym invigdes för ett par år sedan vid Angereds
Centrum i Göteborg. Initiativtagare var Gudrun Åkered, sjukgymnast vid
Primärvårdsrehabiliteringen i Angered. Inspiration kom från ett studiebesök
i Peking där människor tränade utomhus på gymmaskiner mitt i staden,
unga som gamla. Ett naturligt inslag i vardagen. Maskinerna är som vanliga
gymmaskiner, men utan vikter, den egna kroppsvikten används som
motstånd.
Idag finns många utegym utspritt över hela landet. Erfarenheter från de
orter som gjort detta är övervägande positiva. Möjligheten till spontan
aktivitet och möten med andra människor är centrala i detta.
Träningsparker/aktivitetsparker med lättillgängliga gymmaskiner skapar
förutsättningar för att göra friskvård till en god vana. Tanken med utegym är
att locka dem som normalt sett inte tränar eller tar sig till traditionella
gym/motionsanläggningar. Vi vet idag att genom fysisk aktivitet mår
människan bättre, genom dessa utegym kan både kondition, balans och
koordination förbättras. Ohälsotalen kan minska.
Kostnaden för utrustning är relativ hög och av detta skäl bör en utredning
tillsammans med exempelvis hamn- och gatuförvaltningen samt Varberg
bostadsbolag göras. I denna utredning bör framgå var i kommunen dessa
skall etableras för att få ut mesta nytta.
Skrivelse från förvaltningen föreligger.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 104 (forts)
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Dnr KFN 2011/0105

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 85.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 105
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Dnr KFN 2010/0122

Åtgärder med anledning av revisionsrapporten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Efter den granskning som gjordes av kultur- och fritidsnämnden hösten
2010 har ett antal områden speciellt lyfts fram som finns anledning att följa
upp och åtgärda. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat den 26 januari
2011, § 11, att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden en gång i halvåret
återrapportera hur arbetet med åtgärder fortskrider.
Yttrande
För att undanröja de brister som framkommit i revisionsrapporten krävs
både en anpassning av organisationen en tydligare ledning och styrning
samt en allmän kompetenshöjning bland berörda funktioner. Dessa åtgärder
är processer som är svåra att redovisa som färdiga var och för sig i ett så
tidigt skede. Arbetet med att åtgärda bristerna är påbörjade och i vissa fall
avslutade. För att framtagna rutiner skall efterföljas krävs ett antal åtgärder i
linjeorganisationen samt att ledningen efterfrågar uppföljning av desamma.
Denna process är påbörjad och är ett led i den utveckling av ledning och
styrning som efterfrågas.
Skrivelse från förvaltningen föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 86.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Revisionen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 106
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Dnr KFN 2011/0150

Nytt gatunamn på Holmagärde industriområde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande förslag till vägnamn.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret arbetar med nytt planprogram för ”Holmagärde
östra” vilket innebär att Stålgatan kommer att förlängas i östlig riktning.
Stålgatan sträcker sig idag från Björnabergsgatan i vinkel ner mot
Blästergatan. Med anledning av Stålgatans framtida utbyggnad erfordras ett
nytt gatunamn för den del som löper mellan kvarteren Eldstaden och
Smältugnen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att gatan kallas Smältugnsgatan för att
anknyta till närliggande kvarteret Smältugnen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 juni 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 87.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 107
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Dnr KFN 2011/0136

Nya vägnamn i Torpa-Kärra
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- att tillstyrka föreliggande förslag till vägnamn.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med upprättande av nya
detaljplaner över Kärradals camping och Torpa-Kärra 7:28 m fl fastigheter.
Detta medför att tre nya vägnamn erfordras. Campingplatsens nuvarande
tillfart från Torpavägen kommer att flyttas och istället mynna ut i
Kärravägen. Torpavägen kommer att stängas av vid Ormvägen och endast
gång- och cykeltrafik blir tillåten. I samband med planändringen kommer
därför västra delen av Torpavägen att namnändras. Återstående del av
Torpavägen, mellan väg 845 och Torpa, behåller sitt nuvarande namn.
Torpavägen kommer att stängas av vid Ormvägen och endast gång- och
cykeltrafik blir tillåten. I samband med planändringen kommer därför västra
delen av Torpavägen att namnändras. Återstående del av Torpavägen,
mellan väg 845 och Torpa, behåller sitt nuvarande namn.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att den nya tillfarten till Kärradals camping
kallas Nisebäcksvägen efter närliggande Nisebäcken. Den nya vägen inom
detaljplanen för Torpa-Kärra 7:28 föreslås heta Lillanders väg. ”Lillanders”
numera avliden, var känd profil i trakten och tidigare ägare av marken. Som
nytt namn på den vänstra delen av Torpavägen mellan havet och Ormvägen,
föreslås Torpa Strandväg.
Förslagen är framtagna i samråd med Lindberga Hembygdsförening.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 14 juni 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 88.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 108

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KFN 2011/0137

Detaljplan för Åsby 7:4 m fl. Derome, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
Ärendet
Planförslaget medger kompletteringsbyggnader för utvidgning av
träbearbetningsmuseet samt en parkering för den museala verksamheten.
Vidare för vandrarhemsverksamhet på den gamla prästgårdsfastigheten
Åsby 1:10 där huvudbyggnaden utgör servicebyggnad. Byggnaden får också
bevarandebestämmelser. En bostadstomt föreslås mot Åsby 12:9.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden gjorde i sitt tidigare yttrande (Kfn § 6, 2010-0127) en markering om att de kulturhistoriska aspekterna väger tungt och att
området skall planeras utifrån dessa förutsättningar. Planprogrammet har av
allt döma, på ett förtjänstfullt sätt, tagit hänsyn till dessa förutsättningar. För
övrigt finns inget att erinra om utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 13 juni 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 89.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 109
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Dnr KFN 2011/0140

Utställd detaljplan för Björkängs camping, Björkäng 1:5 m.
fl
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i handlingen med beaktande av nedanstående
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har under samrådet yttrat sig i ärendet (Kfn §
78, 2007-09-05). Nämnden betonar att skyddsåtgärder vidtas för att
minimera störningarna i Natura 2000-området samt att campinggästerna
skall informeras om naturvärdena. Vidare att det tillskapas hundrastplatser.
Detaljplanen innebär en reglering av befintlig camping, dels en utökning av
campingen österut samt en flytt av nuvarande tillfart. Vidare kommer ett 80tal uthyrningslägenheter samt ca 30 radhuslägenheter bli möjliga att uppföra
i norr. För den befintliga campingen föreslås ingen förändring annat än att
viss stugbebyggelse kan bli möjlig på en mindre del. Detaljplanen innehåller
en utökning av campingen vilket sannolikt innebär att badplatsen får fler
badande. Badplatsen är kommunal mark. Nya hundrastplatser planeras och
tanken är att styra bort hundrastningen från reservatet.
Yttrande
I sammanhanget bör nämnas att Utterås naturreservat, mellan Björkängs
camping och Galtabäcks hamn, kringgärdas av särskilda bestämmelser med
syfte att bevara den biologiska mångfalden. Reservatet skall vara
tillgängligt för friluftslivet, men under tiden 1 mars till 31 juli är det inte
tillåtet att beträda vissa avgränsade områden. Avsikten med detta är att
skydda fågellivet inom reservatet. Att bl.a. rida, brädsegla och kitesurfa är
inte tillåtet och hundar skall vara kopplade. De vattenaktiviteter som tidigare
bedrivits här, kommer med största sannolikhet, vilket troligen kräver nya
planeringsförutsättningar, att förläggas till områden som redan idag är väl
frekventerade.
Något ytterligare finns inte att erinra om utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 juni 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 90.
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2010/0124

Detaljplan för Stadshotellet, del av Läkaren 9 och Getakärr
3:46
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen under förutsättning att särskild
hänsyn tas till byggnadens utformning vilket påtalas i förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Yrkanden
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Linda Berggren (S) yrkar
på att detaljplanen tillstyrkes med samma förbehåll som utrycktes i
nämndens beslut den 22 juni 2011, § 92.
Michael Bonde (FP) yrkar på att detaljplanen avstyrkes.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks (C) m fl
förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Christofer Bergenblocks (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Michael Bondes (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks
(C) yrkande med 10 röster för och 1 emot.
Ja röstar: Sven Andersson (M), Kaarina Andersson (M), Lars-Ingvar
Lindblom (M), Karolina Morou (C), Linda Berggren (S), Magnus Niclasson
(S), Viveca Haugness (S) Christofer Johansson (S) Josefin Andersson (MP)
Christofer Bergenblock (C).
Nej röstar: Michael Bonde (FP)
Ärendet
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Stadshotellet inom område
som idag är planlagd som allmän platsmark. Med hänsyn till platsens
förutsättningar ställs höga krav på utformningen av den planerade
utbyggnaden. I samband med planändringen införs nya skyddsbestämmelser
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Dnr KFN 2010/0124

för huvudbyggnaden. Syftet med dessa är att säkerställa byggnadens
kulturhistoriska värden.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har under samrådsförandet ( 2011-06-22, § Kfn
92) yttrat sig i ärendet. Nämnden tillstyrker innehållet i samrådshandlingen
under förutsättning att särskild hänsyn tas till byggnadens utformning
”vilket påtalas i förvaltningens tjänsteutlåtande.
I yttrandet påtalas vidare att det måste vara möjligt att kunna förena det
gamla med det nya med ett tydligt och modernt tillägg. Exempel ges på att
det i större sammanhang finns många sådana bra exempel där det nya
inslaget avviker starkt från den befintliga miljön. Avvikelserna blir tydliga,
det nya blir nytt med ett modernt formspråk och efterliknar inte det gamla.
I rubricerad handling på sid. 11, med bildtexten ”Perspektiv – ABAKO”
finns en illustration med utformning av utbyggnaden. Det framkommer inte
i underlaget om detta är ett förutbestämt eller färdigbearbetat förslag.
Förvaltningen har uppfattat det som ett exempel, med en mindre lyckad
lösning på utformningen av utbyggnaden, där gavelkonstruktionen har
inslag av huvudbyggnadens fasad. Här frångås principen om ”en lätt
transperant byggnad” (sid. 9) och att ”Byggnadens fasader skall bestå av
glas” (sid. 9). Övergången mellan nytt och gammalt blir inte tydlig och det
finns en tendens till en olycklig sammanblandning. Det nya bör bli det nya,
en lätt transperant byggnad, med moderna lösningar utan inslag från den
gamla fasaden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 augusti 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 91.
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0157

Samrådshandling till detaljplan för Träslövsläge 38:1 m fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheten genom att
justera s.k. prickmark vars syfte är utspelat och område för vägmark som
inte avses utnyttjas. Bestämmelser har införts som syftar till att bevara
karaktären av fiskesamhället i Träslövsläge.
Detaljplanen medger en delning av Träslövsläge 38:1 i tre tomter för
bostadsbebyggelse. En förutsättning för detta är att den tidigare avsatta
gatumarken som ingår i fastigheten kan överföras till tomtmark. Gatan var
tänkt att mata ett större handelsområde som inte genomförts. Istället har
handelsområdet avstyckats till tomter och bebyggts med enfamiljshus.
Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelser.
Yttrande
Träslövsläge klassas som bevarandevärd kulturmiljö av riksintresse för
kulturmiljövården. Planbestämmelser i syfte att bevara kulturmiljön har
framtagits. Inget i övrigt finns att tillägga utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 augusti 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2011, § 92.
Prot. utdrag:
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Kfn § 112

Övriga frågor
Lars-Ingvar Lindblom (M) ställer frågor om:
* utbetalning av verksamhetsbidrag till Varbergs Kvartettsällskap
* lokalutnyttjande i Veddige ishall
* högtalare på Påskbergsvallen.
Förvaltningsledningen besvarar frågorna.
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Kfn § 113

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
1. Kf 2011-06-21, § 116. Svar på motion, ta fram en plan för utbyggnad av
Konstgräsplaner (Dnr KFN 2010/0217).
2. Kf 2011-06-21, § 119. Svar på motion, inrättande av ungdomsfullmäktige
i Varbergs kommun (Dnr KFN 2010/0159)
3. Kf 2011-06-21, § 121. Byggprojekt ”Ishall i Varberg” (Dnr KFN
2011/0035).
4. Ks 2011-05-31, § 104. Nya kvartersnamn på Holmagårde
Industriområde (Dnr KFN 2011/0026).
5. Ks 2011-05-31, § 113. Bidrag till hissinstallation, Vidbergs byggnadsförening (Dnr KFN 2010/0213).
6. Ks 2011-05-31, § 117. Ansökan om bidrag till integrationsprojektet
Håstens hjältar (Dnr KFN 2011/0145).
7. Ks 2011-06-28, § 131. Nya vägnamn i Löftaskog (Dnr KFN 2011/0059).
8. Ks 2011-06-28, § 132. Nytt vägnamn i Träslövs-Svenstorp (Dnr KFN
2011/0078).
9. Ks 2011-06-28, § 133. Nytt gatu- och kvartersnamn, Göingegården
etapp VI (Dnr KFN 2011/0077).
10. Ks 2011-06-28, § 137. Byggprojekt ”Ishall i Varberg”(Dnr KFN
2011/0035).
11. Ks 2011-06-28, § 138. Byggnation av ny ungdomsgård på Håsten (Dnr
KFN 2011/0035).
12. Kultur- och fritidsnämnden gör studiebesök på byggplatsen kulturhuset
Komedianten.
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Kfn § 114

Delegationsärenden
1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 31 augusti 2011, § 93:
Beslut om upphandling av RFID-system till biblioteken (Dnr KFN
2011/0097). Kostnad ca 800 tkr.
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