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Medborgarförslag, Café i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige svarar förslagsställaren med att arbete pågår med en
ny mötesplats där nytt café planeras.
Bakgrund
Vid ett möte med elever på Nyhedens skola inkom en del medborgarförslag.
Bland dessa kom ett förslag från om att skapa ett café och mötesplats i
centrala Krokom.
Arbete pågår just nu med att skapa just denna mötesplats i före detta
konsumlokalen. Där kommer ett café att inrymmas liksom möjligheter till att
”spontanmötas”, det som förslagsgivaren eftersöker.
Underlag för beslut
Mötesprotokoll från förstudiemöte ombyggnad ”f d Konsum”
Tjänsteutlåtande
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige svara
förslagsställaren med att arbete pågår med en ny mötesplats där nytt café
planeras.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(29)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2014-02-05

Kommunstyrelsen
Näringslivsenheten
Mats Hurtig
Kultursamordnare
0640-16272, 070-216 8670
mats.hurtig@krokom.se

Medborgarförslag om ett nytt café i Krokom
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige svara förslagsställaren med att
arbete pågår med en ny mötesplats där nytt café planeras

Bakgrund
Vid ett möte med elever på Nyhedens skola så inkom en del medborgarförslag.
Bland dessa kom ett förslag från om att skapa ett café och mötesplats i centrala
Krokom.
Arbete pågår just nu med att skapa just denna mötesplats i f.d konsumlokalen. Där
kommer ett café att inrymmas liksom möjligheter till att ”spontanmötas”, det som
förslags givaren eftersöker.
Underlag för beslut
Mötesprotokoll från förstudiemöte ombyggnad ”fd Konsum”.
Underskrift

Mats Hurtig

Kommunchef

Kultursamordnare
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Ombyggnad av fd konsumlokaler i Krokom Hissmon 1:67
Arbetsnamn: MÖTESPLATS KROKOM

Förstudiemöte Fs 6 2014-01-14av ovan nämnda projekt

Närvaro

Namn

Företag

Funktion

Dist

X
ej
ej
X
ej
X
ej

Ulrik Ottosson
Tomas Nilsson
Kenneth Karlsson
Jonas Berhardsson
Gunnar Sandström
Ingemar Sjöstrand
Katarina Skånhagen
Espigares
Eva Fresk
Anne Dahlgren
Mats Hurtig

Krokoms kommun SABY/ FE
Krokoms kommun SABY/ FE
Krokoms kommun SABY
Krokoms kommun SABY
Krokomsbostäder AB
Gisteråsjöstrand Arkitektur AB
Gisteråsjöstrand Arkitektur AB

Projektledare (Pl)
Fastighetschef
SABY chef
Fastighetsavd.
Förvaltare
Projektör A
Innredningsarkitekt

1 ex
1 ex
1 ex
1 ex
1 ex
1 ex
1 ex

Krokoms Kommun
Krokoms Kommun
Krokoms Kommun

Bibliotekschef
Stadsarkitekt
Kultursamordnare

1 ex
1 ex
1 ex

X
Delvis
X
Delges

De närvarande och ej närvarande och SABY-nämndens ordf. Linus Kimselius samt
c/c till referensgruppen för omb av kommunhus Eva Wörlén, Eva Fresk, Sara
Strandberg, Åsa Sjödin och Jonas Bernhardsson Pl omb kommunhus.

Dagordning för dagens möte.
Pkt 1.
Pkt 2.
Pkt 3.
Pkt 4.
Pkt 5.
Pkt 6.

F3
F3
F3
F3
F3
F3

Organisation
Dagsläget
Delbeslut
Viktigt inför nästa möte.
Nästa möte.
Tekniska frågor

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
SABY/FE Arkitekt och teknikkonsult.

Protokoll.
Protokoll kommer att föras vid varje förstudiemöte och distribueras enligt förteckning.
Eventuella erinringar mot protokollet skall framföras senast vid nästa möte. Om inga
erinringar framkommer är föregående protokoll godkänt av parterna och skall godkännandesigneras av PL och RGL

Protokollförklaring : Ex. Pkt 1. F1 står för vilka beslut gäller i förstudiemöte nr 1. (Pkt 1 F2
står för förstudie nr 2 osv

Pkt 1. F3

Gisteråsjöstrand arketektur AB Ingemar Sjöstrand har utsetts att för
projektena förstudie fd konsumlokalerna och ombyggnad kommunhus
projektera idéskisser invändigt och utvändigt.
From 2013-09-25 arbetar Katarina Skånhagen Espigares i
konsultgruppen som inredningsarkitekt i detta projekt
Projektansvarig för bägge projekten är Tomas Nilsson SABY/FE
Projektldare för konsumlokalerna är Ulrik Ottosson SABY/FE
Projektldare för ombyggnad kommunhus är Jonas Bernhardsson SABY/FE
Gemensam styrgrupp för bägge projektena bör utses som skall representeras
av SABY, SOC, ADM och BoU.
Även förstudiemöten bör samordnas för bägge projekten
Inget nytt att protokollföra i fs-möte idag.

Pkt 2. F3

¤ Bygglovshandlingar påbörjade. Det som fortfarande påverkar är hur
situationsplanen kommer att utformas, ICA;s tillbyggnad eller inte
¤ Bygglovshandlingarna och rfp (rumsfunktionsprogram) skall godkännas av
verksamheten och skyddsombud.
Rfp upättas av PL tillsammans med verksamheten
¤ Mats har en del funderingar kring formuleringarna i protokollet Utdragsspecifikation
för Mötesplats Krokom. Viss diskussion kring hur åtkomst kvällstid, möjligheten att
stänga av/öppna upp delar av byggnaden för olika typer av syften och
verksamheter skall organiseras.

Svar fr PL: detta är en senare organisationsfråga.
¤ Tankarna kring köket mm till kafédelen skall stämmas av med en
Kökskonsult är ej utfört
¤ Rfp är ej utförd.
¤ Ann redovisar läget efter senaste "ICA-mötet". Ingen plan kommer att kunna
antas innan trafiksituationen har en lösning. Parkeringen skall lösas in av
Ica och personalparkeringarna skall ersättas på ny plats.
Vilka möjligheter finns att driva planärendet för konsumbyggnaden enskilt?

¤ Diskussioner kring placeringen av reservkraften. Ann menar att planen kan
vara möjlig att enkelt justera om placeringen ändras något.
¤ Vem finansierar lös inredning ( stolar och bord ) till cafédelen och aktivitet /
studierum.
¤ Ingemar gör en noggrannare kontroll av byggnaden ( stommåttskontroll ) för
att stämma av med det befintliga ritningsunderlagen.
Uförs senast innan bygglovet söks.

Pkt 3. F3

Att begära styrgruppsmöte. Att ta upp finansiering / fördelning av medel när
det gäller café delen och studierummet. Att ta upp Evas ide om garage till
bokbussen.

Pkt 4. F3

Att få ett styrgruppsmöte med protokoll och ha nåt form av beslut.

Pkt 5. F3

Nästa möte. planeras till 2014-02-19 kl 10.00

Pkt 6. F3

Bef utrymme för teknisk installation har undersökts om huruvida det räcker till
för ny teknisk installation.
Det kommer att räcka till för fjärrvärme och ventilation.
Det måste alltså beredas plats för el-cenral på annan plats. OBS Sen förra
protokollet

Godkännandesignaturer
Detta protokoll godkännes.

Skrivit av UO 2013-01-15
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Motivering (här kan du lämna en utförlig beskrivning av förslaget. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska
genomföras och hur det ska gå till):
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SkickasIIämnas till: Krokoms kommunfullmäktige, 835 80 Krokom

