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genomftirande, finansiering och drift

Vaxjti kommun tillsammans med Vrixjd Lakers, OstersIF och IFK Vaxjri liksom minga andra
ftireningar iir i stort behov av att Arenastadsprojektet kommer igang, si att det gir att ldsa ett
antal lokalproblem. Ny ishall, ny fotbollsarena,ny friidrottshall beh<lvsliksom bowlinghall,
gym, utbildningslokaler, restaurangoch cafe m.m. Detta miste kunna istadkommas till en rimlig
kostnad och niiringslivet mastehjalpa till.
Det iir viktigt attha en tidplan som gcir att samtliga aktiirer sritter till stora resurser ftir att vi
successivtska kunna genomftira byggnationenunder de ndrmastetre iren. Vi kiinner nu stor
tillftirsikl till att detta kan ske genom att kornmurienanvisar medel i budgetenfiir dessair.
Sannolikt kan ytterligare kommunata driftbidrag komma att erfordras senare6r.
Vi undertecknandeftireningar vill uttrycka v&rt intresse att gemensamtta aktiv del i utbyggnaden
av idrottsanldggningar i omridet och ta ansvar fitr drift av byggnader och aktivitetsytor. F<ir detta
iir vi bereddaatt bilda siirskilda driftbolag och genom samverkansavtalse till aft samordna:nya
byggnadsinvesteringaroch skapaen rationell drift av omridets alla anliiggningar.Vi tror pA stort
ideellt engagemanghos ftireningarna.
F<jrbyggnation av nya arenor vill vi fororda det uppkigg som diskuteratsmed kommunens
ekonomikonsult Ove Ekelund. Siledes vill vi arrenderastirskild tomt ftjr att dtir kunna uppftira
respektiveidrottsbyggnadsom, genom upphandiing,kan finansieras(och dgas)av ett
leasingbolag.Med ett langsiktigt leasingavtalser vi ftrdelar att kunna ftirdela kostnaderbiittre
dver tiden. Vi ftirutsiitter med ett sidant hrir uppldgg att kommunen kan stdlla godtagbar siikerhet
ftir leasingavtalet.Viktigt iir ocksi att kommunen snarastkan meddelahur mycket respektive
ftirening kan pfiriikna i drligt drifl/kapitalbidrag s6 att vi kan ta fram realistiska driftbudgetar och
ffi klarhet i vilka owiga insatsersom kriivs fran niiringslivet m.fl. Utgangspunktenmiste varaatt
fb ett hanterbartekonomiskt risktagandesom m<ijligg<iren hillbar ekonomisk kalkyl for
nrniekfet

Initialt vill vi fB kommunensbeskedom vi kan 96 vidare med planer ftir nybyggnation och
finansiering enligt redovisat uppliigg. Det fortsatta arbeteti dennadel for bl.a. projektering,
upphandling och byggandevill vi driva i niira samarbetemed kommunensprojektledning ftir
Arenastaden.
Vad giiller hyra och drift av befintliga anliiggningaroch aktivitetsltor vill vi ocksi ha
kommunensbeskedom vir ftireslagnainriktning pi civertagande.Blir vi civerensom dennakan
vi omg&endep&btirja diskussionerom hur och niir driftansvaretfiir befintliga anltiggningarskall
ftirdelas mellan aktrirerna.
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