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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 

Justerandes sign. 

Au§ 50 Dnr KS 0001/2016 

Ute gym på gamla tennisbanan, Bergslagsvallen, 
Ställdalens AIK 

Ärendebeskrivning 
Ställdalens AIK har inkommit med ansökan daterad den 15 februari 2016 om att 
där den gamla tennisbanan finns i dag bygga ett ute gym och låta staketet som finns 
kvar vara en inhägnad. För detta behövs det fällas några träd vid tennisbanan. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan med tillägg 
av trädfällning skall göras i samråd med Bergslagens kommunalteknik och att 
Ställdalens AIK säkerställer återställning om behov föreligger. Vidare föreslås 
beslutet tas under förutsättning av Ställdalens AIK har det fulla ansvaret för ute 
gymmet. 

Utdragsbestyrkande 



Till 

Ljusnarsbergs Kommun 

Liusilfirs)J~'.IY~i l(on·~_r1~~ 
Anl<. 2016 -02·· 1 5 

·x~JidQJi~~ 

Ansökan om användande av gamla Tennisbanan. 

Ställ dalens AIK har ett Nyttjanderätts avtal med Ljusnarsbergs Kommun om att på 

Bergslagsvallens mark bygga ett ute gym. 

Efter att styrelsen diskuterat olika förslag där ute gymmet kunde vara placerat har man 

kommit fram till att på gamla tennisbanan som inte används bygga ett ute gym. 

Därför ansöker klubben att där den gamla tennisbanan finns idag bygga ett ute gym och låta 

staketet som finns kvar vara en inhägnad. Föreningen behöver fälla några träd vid 

tennisbanan som står i vägen. 

Ställdalen 16-02-15 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Ställdalens AIK 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

ÖVERENSKOMMELSE om nyttjanderätt 

Parter: Ägare till: 

A: Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 

Ställ dalen 5: 1 
Ljusnarsbergs kommun 

714 80 Kopparberg 

B: Ställdalens AIK 
Dunderbovägen 12C 
714 72 Ställclalen 

Ovanstående parter har träffat följande överenskommelse om nyttjanderätt. 

1. Part B disponerar kostnadsfritt part A:s fastighet Ställdalen 5: 1, Ljusnarsbergs kommun. 
Området är markerat på bifogad karta. 

2. M3rk och byggnader på fastigheten ska nyttjas för idrottsändamål. Om området skulle komma 
att användas till något annat ändamål äger kommunen rätt att med omedelbar verkan säga upp 
avtalet. 

3. Nyttjanderätten gäller för en tid om tio (10) år räknat from 2015-11-16. Vid avtalstidens utgång 
kan överenskommelse träffas om ev. förlängning av avtalet. Kommunen äger alltid rätt att med 
sex månaders varsel säga upp avtalet. 

4. Nyttjanderättsinnehavaren får inte utan kommunstyrelsens skriftliga medgivan uppföra 
byggnader på fastigheten, använda den som upptagsplats, göra andra fasta installationer 
eller fälla större träd. 

5. Grundläggande underhåll av mark och byggnader sköts av part A, regleras via särskilt avtal. 
Part B hjälper part A att hålla anläggningen i vårdat skick. 

6. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

PartA 2015-11- Il., 
För Ljusnarsbergs kommun 
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Do Wallströmer 
Kommunchef 

Part B 201 5-11-
Ställdaleps AIK 
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