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Alingsås kommun
att Kommunsstyrelsen

Ansökan om utökat bidrag till

Mötesplats Stora Mellby

Sammanfattning
Stora Mellby Sportklubb, SMSK, har ansökt om och beviljats (2018.248 KS) bidrag till
finansiering av Mötesplats Stora Mellby med 1500 tkr från Alingsås kommun. Föreningen
ansöker nu om utökad finansiering med ytterligare 700 tkr sammanlagt 2200 tkr.

Projektidé – En mötesplats för olika åldrar och aktiviteter
Sammanfattning av syfte och mål

Syftet med detta projekt är att i Stora Mellby skapa en öppen anläggning med inkluderande och
tillgängliga verksamheter.
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Enmötesplats för alla i Bjärke, gammal som ung, där man oavsett bakgrund, kön och
erfarenhet kan träffas såväl sommar som vinter.
Den centrala placeringen i omedelbar närhet till förskola, skola, kyrka och traditionella
idrottsplaner skapar naturliga kontaktytor på denna plats. Under dagtid kan skolan och
förskolan använda arenan för både schemalagda aktiviteter och under håltimmar.
Det saknas idag lämplig plats i Stora Mellby för kulturella aktiviteter och även för lokala marknader
bl.a. för försäljning av närodlat.

Lägesrapport
Projektidén har utvecklats av en projektgrupp som bildats av SMSK med ett tiotal personer
som arbetar ideellt och representerar olika kompetenser av betydelse. Under drygt ett par års
tid har arbetet inriktats på myndighetskontakter, tillstånds-och finansieringsansökningar samt
förankring hos samverkande organisationer. Medfinansiering från Sparbanksstiftelsen och
Lions är utlovade och beslutade. Ansökan till Leader Insjöriket har ännu inte kunnat slutföras
eftersom medfinansiering och tillstånd inte varit klara.
Betydande ideella insatser eller non profit-lösningar tas till vara i projektets ledning,
administration och samordning, markarbeten och målning samt i den planerade verksamheten.
Projektet har avvaktat nödvändig planändring som nu är klar. Markupplåtelseavtal med
kommunen är klart. Ansökan om bygglovhandlingar har upprättats och ansökan inlämnats.
Kostnadsbilden har förändrats pga. senareläggningen och utökade krav som framkommit av
säkerhets- och kvalitetsskäl under bygglovförberedelserna. I upprättandet av
bygglovhandlingar har föreningen fått professionell hjälp av en arkitektbyrå som gjort
nödvändiga ritningar och beräkningar. Kraven på säkerhet, miljöval och tillgänglighet har
satts med tanke på arenans placering i skolans närhet.
Offerterna som har tagits in under hösten innebar för höga byggkostnader varför vissa delar så
som förråd, kiosk och sarg bantades bort eftersom det kan finnas möjligheter att tillföra dem i
en framtid, ideellt eller med annan finansiering, utanför detta projekt.
De slutliga offerter som därefter har tagits in resulterar i en visserligen lägre kostnadsnivå än
de tidigare offerterna men kostnaderna överskrider ändå den tidigare indikerade
finansieringen. Någon utökning av den privata finansieringen har inte kunnat uppnås.
Föreningen ser därför i nuläget inga andra möjligheter att realisera projektet än att på nytt
vända oss till kommunen.
Tidpunkt för byggstart är bland annat beroende av när beslut om bygglov respektive
finansiering kan erhållas men en försiktig bedömning är att den kan bli under fjärde kvartalet
2019. Byggtid inklusive markarbeten beräknas till ca 5 månader.

Kostnader
Kostnaderna är grundade på offerter som uppgår till 6300 tkr d.v.s. ca en miljon kr mer än de
första beräkningarna angav. Till detta kommer ideellt arbete som beräknas motsvara över 800
tkr.
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Finansiering
Vi söker medel från Alingsås Kommun och Leader Göteborgs Insjörike/SJV som båda i detta
sammanhang räknas som offentliga organ samt från Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen
Alingsås som icke är offentliga.
Finansiär
Leader insjöriket

Anm.
Off

tkr
3100

Alingsås Kommun

Off

2200

Sparbanksstiftelsen Priv
Alingsås
Lions i Bjärke
Priv
Eget arbete
Priv
Summa extern fin
Totalt

600

tkr

26%

400
6300

Andel av total

882
6300
7182

Samordningen av projektets finansiering är krävande bland annat eftersom Leader-projekten i
princip skall till ca 30 % utgöras av ideellt arbete eller privat finansiering. Den nivå detta
projekt uppnår torde, efter kontakter vi haft, kunna accepteras.
Efter godkännande av Leader-ansökan administreras utbetalningar och redovisningar av SJV,
Statens Jordbruksverk. Projektets ekonomiska redovisning och övrig ekonomisk
administration kommer att ske genom Erska Redovisning, Sollebrunn.
I detta skede utgör ett beslut om utökad kommunal medfinansiering en grund för att kunna
slutföra ansökan till Leader insjöriket.

Ansökan
Mot ovanstående bakgrund ansöker SMSK om utökat bidrag till finansiering av Mötesplats
Stora Mellby med 700 tkr till 2200 tkr.

För Stora Mellby Sportklubb

Bengt Mökander

