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c/o Karin Arvidsson
Drottninggatan 6

545 30 Töreboda

Tel bostad:

mobil: 073-959 05 97

Mail:

karin.a rvidsson @toreboda.se
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Förslaget:
Ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva möten och
aktiviteter i lokalen Gjutaren (f.d. Daloc )
Motivering:
Sedan kommunen förvärvade lokalen Gjutaren har det skapats unika
förutsättningar för tokala organisationer att stärka och utveckla sin verksamhet.
Det stora flertalet av de lokala organisationerna har idag ingen egen lokal för
sina aktiviteter och vid vissa tillfällen uppstår svårigheter att förhyra ex.vis.
Bergmansgården eller Församlingshemmet, då dessa varit uppbokade. Vid vissa
tillfällen under året har även föreningar mea egen lokai tyehov av en

samlingslokal med plats för 30 personer och uppåt. Vid sådana här tillfällen
skulle Gjutaren vara en ypperlig möjlighet.
Med tanke på de intentioner som kommunen har vad gäller en levande
kommun och med det aktiva och engagerade medborgare skulle vi med ett
sådant här förfarande undanröja några praktiska problem och samtidigt visa på
ett konkret agerande från kommunens sida med att lösa lokalfrågor.
En annan aspekt är föreningarnas ekonomiska möjligheter. En tung post för
föreningarna är just administrativa kostnader bl.a. lokalhyror. Detta kan vara
grund för att inte kunna göra permanent förhyrning av lokal eller ens
tillfällighetsförhyrning vid enskilda sammankomster.
Önskvärt att detta uppmärksammas när frågan behandlas om kostnad vid
förhyrning.
Socialdemokraterna i Töreboda
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Motion ang. extra belysning Gjutaren. 2018-OÖ7-.- ,'4SJe;/f>[g«)":
Vårat senaste fullmäktigemöte höll vi i Gjutaren som visade sig vara
en både bra och trevlig lokal för ändamålet.

Det var visserligen för kallt tyckte vi nog allihopa, men det beror ju
inte på att det inte finns värme att tillgå. Det är mer en
Iäroerfarenhet för den som ska reglera värmen i tid när vi eller någon
annan ska nyttja lokalen.

Däremot med tanke på säkerhet för de som hyr/lånar lokalen, och
med tanke på vår egna säkerhet som politiker under detta valår så
behöver belysningen runt Gjutaren förstärkas när lokalen används.

Flera parkerade även sin bil på den stora parkeringen vid järnvägen
och gick därifrån till Gjutaren. Även den P-ytan är dåligt belyst vid ett
sådant här tillfälle.

Nu är ju det här problemet sU5rre på vinterhalvåret än på sommaren.
Men det är ändå ett onödigt problem både för oss och andra
intressenter när tekniken ändå finns för att enkelt lösa det.

Kanske en förstärkning av extra LED-lampor kombinerat och styrt av
Ijus och tidsrelä, så systemet bara är aktivt när någon nyttjar lokalen.

Så härmed önskar vi i SD-gruppen:
Att tekniska så snart som möjligt kollar hur man på enklast och
billigaste sätt kan lösa detta.

Sverigedemokraterna Töreboda

re'?porrong Bengt-Åke Johansson

