Styrelsens förslag på ombyggnation
Efter att under flera år jobbat med att utveckla skidstadion, området runt stugan och spåren
på Uvberget och i takt med att förenings medlemsantal ökar har vi kommit fram till att
behovet att bygga ut stugan är tillräckligt stort för att inleda ett seriöst projekt. Styrelsen har
undersökt förutsättningar ur flera perspektiv och kommit fram till att det är genomförbart,
både ekonomiskt och praktiskt, samt att det skulle ge berörda föreningar ett lyft på flera sätt.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet bifaller en ombyggnation utifrån följande
förutsättningar:
•
•
•
•
•

Vi kan ordna en heltäckande finansiering mha bidrag och att klubbens insats av egna
medel inte överstiger 200 000 kr
Kostnaden för ombyggnationen inte överstiger 2,2 miljoner kronor
Ombyggnationen kan tidsmässigt göras så den inte påverkar USM 2020
Byggnationerna görs av en entreprenör på totalentreprenad
Vi gör det i samförstånd med VK Uvarna

Fördjupade beskrivningar
Ekonomi
Förslaget bygger på att vi får bidrag från flera givare baserat på den här fördelningen
• Allmänna arvsfonden 1,4 miljoner kr
• Kommunens investeringsbidrag 200 000 kr
• Länsstyrelsens bygdemedel 300 000 kr
• Idrottslyftet 300 000 kr.
Utöver det räknar föreningen med att kunna lägga 200 000 kr från egen kassa. Ambitionen är
att bidragen ska täcka alla kända kostnader och våra egna pengar de oväntade utgifterna som
kan dyka upp.

Byggnaden
Det vi vill uppnå förutom upprustningen är större och mer tillgänglig storstuga, bättre
omklädning, mer ändamålsenligt kök och en målkur. Byggnaden ska vara handikappanpassad.
Vi vill också göra det möjligt att träna inomhus i storstugan. Att tillföra en ny funktion med
ombyggnaden är ett krav för att få bidrag från Arvsfonden.
Att flytta vallaboden/skotergaraget och göra om parkeringen ingår i projektet.

Tidsplanen
•
•
•
•
•

Arbete med planlösning och situationsplan börjar nu direkt
Bygglovsansökan skickas in i början på 2018
Klart med bidrag och bygglov augusti 2018
Byggstart hösten 2018, dock senast våren 2019
Färdigdatum får senaste vara september 2019

Samverkan

Projektet görs i samarbete med VK Uvarna, Allas Aktivitetshus och Friluftsfrämjandet.
Grannarna längs Strandvägen samt församlingen bjuds in på samrådsmöten.

