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Anne Marie og Mia
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2.000
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pr. år
Emne

Flytning af boldbaner i Løgstør

Profitcenter & F3-niveau

9205000000 og F3: 3.18

Beskrivelse:
Overløb af anlægsbevilling fra 2019.
Byrådet afsatte i budget 2018, 2019 og 2020 et samlet beløb på 9 mio. kr., fordelt med 3,0 mio. i 2018, 4,0
mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til flytning af boldbaner fra Idrætsanlægget i Løgstør og til Lanternen.
I efteråret 2018 er der givet yderligere en bevilling på 700.000 kr. til projektet.
Der er siden primo 2018 arbejdet med projektet bl.a. udarbejdelse af lokalplan, støjberegninger og
arkæologiske undersøgelser.
Parallelt hermed er der i samarbejde med en brugergruppe og COWI påbegyndt en detailplanlægning af
etablering af boldbanerne. Under fasen er der foretaget granskning og risikovurdering af oprindeligt projekt,
hvorunder der er fremkommet problemstillinger og følgeudgifter, der ikke var taget højde for i det projekt, der
blev behandlet i forbindelse med budgetforliget for 2018.
Første udbud i efteråret 2018 var en indbudt licitation blev efter juridisk gennemgang annulleret. Alle gav bud.
Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Løgstør Idrætsforening forsøgt at finde en løsning inden for
den afsatte økonomiske ramme.
På baggrund heraf har der været afholdt en omvendt licitation med indbudte tilbudsgivere. Der indkom ingen
bud.
Forvaltningen har forelagt projektets realisering til nærmere politisk behandling.
De anførte 2,0 mio. kr. er overløb fra budgetaftalen 2019.

Af note til budgetaftalen 2018 fremgår:
”Etablering sker som kommunalt anlæg. Det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen.
Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1.etape).”

Forslaget har ikke driftsmæssig virkning på den kommunale økonomi.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:
Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for vores borgere.
Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning særligt i området Løgstør – i mindre grad ved
at stille faciliteter til rådighed.
Fremme muligheder for kommunens børn og unge
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Projektering og etablering sker i tæt samarbejde med det Tekniske område.
Konsekvenser for service til borgerne:
Ved flytning af boldbanerne i Løgstør vil idrætsfaciliteterne i Løgstør blive samlet omkring Lanternen.
Yderligere vil arealet omkring de gamle boldbaner kunne udstykkes til boliggrunde med en god og attraktiv
beliggenhed nær fjord og skovarealer.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

