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Minnesanteckningar från informationsmöte angående ny boulehall
vid Lillegårdens fritidsområde
Datum: Torsdagen den 8 november
Plats: Boulecentrum, Skövde

1. Rapport/information från möte med Skövde kommun
Anders Johansson från Club Boule Bonbon informerade från informationsmötet som var
med Skövde kommun den 24 oktober. Vi erbjuds en ny boulehall vid Lillegårdens
fritidsområde. Området är tänkt att i framtiden bli en samlingspunkt för olika
idrottsföreningar. Kommunen vill också att området ska bli en mötesplats för människor
i olika åldrar. Anders visar också en ritning över området och den tänkta utbyggnaden
av anläggningar vid Lillegårdens fritidsområde (se bif.) Det som hittills är klart är att det
blir en ny byggnad för café/restaurang, boulehall, gymnastik- och idrottshall,
padeltennishall och en eventuell actionpark.
2. Avtalspartner med Skövde kommun
Skövde kommun har uttryckt att de vill ha en avtalspartner för den nya boulehallen och
att avtalet bör skrivas på tre år. Club Boule Bonbon har vid ett extra styrelsemöte
diskuterat föreningens intresse och inställning till att ingå ett hyresavtal med kommunen
och kommit fram till att det är intressant. Styrelsen för Bonbon har också funderat kring
andra lösningar som t ex. att bilda en bouleallians eller om det finns andra intressenter
som kan tänka sig att teckna avtal med kommunen. Dock ser föreningens styrelse att
det egentligen finns två alternativ som är de mest troliga, antingen Club Boule Bonbon
som hyresgäst eller en nybildad bouleallians med flera föreningar/organisationer
anslutna.
3. Representant till kommunens projektgrupp
Skövde kommun har önskat få med en representant i kommunens projektgrupp och vid
det extra styrelsemötet utsågs Anders Johansson som representant.
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4. Ekonomi
I dagsläget vet vi inte så mycket om hyresnivån i den nya hallen. Kommunen har ställt
frågan till Club Boule Bonbon vad vi kan se som en rimlig årshyra utifrån den
verksamhet som kan bedrivas.
5. Tidsplan
Anders visade den tidsplan som visar kommande aktiviteter (se bif.) Kommunen har
t ex. önskemål om att få besked så snart som möjligt om föreningens intresse och vem
som kan tänkas bli deras avtalspartner. Den nya boulehallen beräknas stå klar under
andra halvåret 2020. Rivning av nuvarande boulehall beräknas ske under 2021.
6. Hur går vi vidare – intresseanmälan
Alla representanter som var närvarande ombads ta med sig frågorna och
fundera/diskutera inom sina respektive föreningar/organisationer samt fylla in den
intresseanmälan som lämnades ut (se bif.) och skicka in denna senast den 15 nov.

Vid anteckningarna
Lotta Broman sekreterare
Club Boule Bonbon
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