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Plats och tid Huvudbiblioteket i Torsås måndagen den 1 oktober 2007 kl. 17.00-18.00. 
  
  
Beslutande Magnus Holmebrant (s), ordförande 
 Hans Gustafsson (v) 
 Elvy Holgersson (tp) 
 Hans Ludwig (c) 
 Mona Magnusson (m) 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Bo Alvemo (tp), ej tjänstgörande ersättare 
 Anita Borg (c), ej tjänstgörande ersättare 
 Inga-Britt Karlsson (s), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Hans Gustafsson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 4 oktober 2007 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 86 - 87 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Magnus Holmebrant  
 Justerande   
  Hans Gustafsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2007-10-01 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-10-04 Datum för anslags 

nedtagande 2007-10-25 

    
Förvaringsplats  för protokollet Huvudbiblioteket i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  86  Dnr. 8/07 
 
 
UTÖKADE LOKALER FÖR MUSIKPROJEKT MUSIKHUS 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 11 juni 2007 beslutat 
skapa ett musikhus genom byggnation i befintliga lokaler (TM)  (KFN § 
52/07). 
 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 september 2007 
informerade fritidsgårdsföreståndare Anders Adelgren nämnden om att 
hyresvärden Fritz Schaefer nu erbjuder utökade lokaler för musikprojektet 
med en halverad årshyra på totalt 40.000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningschefen och Anders Adelgren i 
uppdrag att upprätta förslag till hyreskontrakt enligt ovan på 1 år och samtidigt 
upphäva nämndens tidigare beslut i ärendet av den 11 juni 2007 under förut-
sättning att kommunstyrelsen beslutar godkänna det nya hyreskontraktet (KFN 
§ 83/07). 
 
Förvaltningschefen redovisar upprättat hyreskontrakt som innebär en årshyra 
inklusive uppvärmningskostnader på 65.000 kronor. 
 
Yrkande 
 
Hans Gustafsson (v) och Mona Magnusson (m) yrkar att nämndens presidium 
får i uppdrag att omförhandla hyran med hyresvärden så att årshyran sänks. 
Presidiet får mandat att fatta beslut i ärendet och överlämna hyreskontraktet till 
kommunstyrelsen för godkännande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Hans Gustafssons och Mona 
Magnussons yrkande. 
 
_____________ 
Exp. Ks 
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§  87 Dnr. 5/07 
 
 
FRITIDSGÅRDARNA I BERGKVARA OCH SÖDERÅKRA 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 11 juni 2007 beslutat att lägga ner fritids-
gårdarna i Bergkvara och Söderåkra och att uppta överläggningar med Gullabo 
SK om förändring av fritidsgårdsverksamheten i Gullabo (KFN § 52/07). 
 
Torsåspartiet yrkade vid nämndens sammanträde den 18 september 2007  
 
att kultur- och fritidsnämnden river upp sitt beslut att lägga ner fritidsgårdarna i 
Bergkvara och Söderåkra och förändra fritidsgårdsverksamheten i Gullabo. 
Finansiering sker inom ramen för de extra 300.000 kronor som kommunsty-
relsen kan anslå för konstruktiva förslag på fritidsverksamhet  
 
att fritidsverksamhet snarast anordnas i lämplig lokal i Torsås för motorintres-
serad ungdom samt 
 
att, med anledning av aviserade ökade hyreskostnader, verksamheten inom TM 
granskas ingående. 
 
Nämnden beslöt vid sammanträdet den 18 september att betrakta yrkandena 
som en skrivelse och hänsköt densamma till nästa nämndsammanträde (KFN § 
79/07). 
 
Yrkanden 
 
När det gäller Torsåspartiets första yrkande yrkar Elvy Holgersson (tp) bifall 
till yrkandet och Mona Magnusson (m) avslag på yrkandet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och omröstning genom 
handuppräckning genomförs. 
 
Omröstningen utfaller sålunda, att för bifall röstar Elvy Holgersson (tp) och 
Hans Ludwig (c) och för avslag röstar Mona Magnusson (m), Magnus 
Holmebrant (s) och Hans Gustafsson (v). 
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§  87 forts. Dnr. 5/07 
 
 
Yrkanden 
 
När det gäller Torsåspartiets andra yrkande yrkar Elvy Holgersson (tp) bifall 
till yrkandet och Magnus Holmebrant (s), Mona Magnusson (m), och Hans 
Gustafsson (v) avslag på yrkandet, då IOGT-NTO är i färd med att starta en 
liknande verksamhet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
avslå Torsåspartiets yrkande. 
 
Yrkande 
 
När det gäller Torsåspartiets tredje yrkande yrkar Mona Magnusson (m) avslag 
på yrkandet. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar avslå yrkandet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Torsåspartiets samtliga yrkanden avslås. 
 
Reservation 
 
Hans Ludwig (c) reserverar sig mot nämndens beslut att avslå Torsåspartiets 
andra yrkande. 
 
_________________ 
 
  


