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Borgensansökan FC Djursholm
Ärendet
FC Djursholm fotboll ansöker om en kommunal borgen på 7 miljoner för att
byta ut befintligt konstgräs på Djursholms IP samt installera planvärme på
plan 2.
Utbildnings-och kulturkontorets förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att;
-

-

tillstyrka ansökan från FC Djursholm angående ett nytt borgenslån
på 7,0 miljoner kronor och översända ansökan till kommunledningskontoret.
Tillsammans med föreningen och andra förvaltningar se över möjligheten att återanvända konstgräset.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade den 14 maj 2007 FC Djursholm, då FC Café
Opera Ungdom, ett borgenslån på 8 miljoner kronor avseende en investering
av tre konstgräsplaner två 11 -manna och en 5-manna. Föreningen svarade
själv för 10 % av investeringen vilket innebar att den totala investeringen
blev knappa 9 miljoner. Lånet avseende borgen har nu amorterats ner till
4 190 000 kronor. Eftersom nuvarande konstgräs är utslitet och måste under
sommaren 2015 bytas ansöker nu FC Djursholm om ett nytt borgenslån på
7,0 miljoner kronor för att byta samtliga tre konstgräsplaner samt installera
planvärme på plan 2. Benämningen på nuvarande planer på Djursholms IP
är enligt följande;
Plan 1 = Naturgräset
Plan 2 = Konstgräs A-plan närmast parkeringen
Plan 3 = Konstgräs B-plan närmast skolängsvägen
Plan 4 = Konstgräs 5 -manna plan
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Tidigare prognoser att konstgräsplanerna skulle kunna användas i 15 år har
visat sig vara en allt för lång tid och idag nämner man 8-10 år som livslängd. En bidragande orsak är givetvis plogning av konstgräset under vinterperioden men också nyttjandegraden spelar stor roll. Antalet nyttjandetimmar är för berörda planer på Djursholms IP extremt högt. Föreningens
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styrelse och ansvarig personal har i samråd med konstgräsexperter och
Svenska fotbollförbundet kommit fram till att ett byte måste ske under 2015.
Risken att underliggande skikt skadas, skaderisken för spelarna och risken
att inte kunna genomföra matcher i Damer div 1 och pojkallsvenskan innebär att samtliga tre konstgräsmattor måste ersättas under sommarperioden.
Föreningen avser att på A-plan installera markvärme enligt den modell som
IFK Stocksund gjort för sin konstgräsplan uppe vid Danderyds gymnasium.
Installationen kräver i storleksordningen 600 amper och i skrivande stund är
förvaltningen mycket tveksam till om det är möjligt att inom anläggningen
ta ut den amperstyrkan. Förvaltningen får återkomma i den frågan.
I likhet med övriga föreningar som bekostat konstgräsplaner är ett nytt nyttjanderättsavtal med olika amorteringstider för markarbeten (25 år) och
konstgräset (10 år) på gång att ersätta nuvarande nyttjanderätts- och samarbetsavtalet från 2007.
FC Djursholm avser att finansiera hela investeringen genom lån i bank mot
kommunal borgen och enligt det nuvarande nyttjanderätts- och samarbetsavtalet som stipulerar en amorteringstid på 15 år. Förslag på justerat nyttjanderätts-och samarbetsavtal pågår och kommer att ge föreningen en lägre plankostnad. Förutom eventuella bidrag från Svenska fotbollförbundet, Stockholms idrottsförbund och privatpersoner kommer föreningen att införa en ny
planavgift på maximalt 602 kronor per spelare. Bidrag från olika organisationer eller privatpersoner innebär att summan minskar avseende planavgiften.
Delar av nuvarande konstgräs går säkert att återanvända och förvaltningen
ser gärna att det placeras på t ex en skolgård där kraven för träning och
matchspel inte är lika höga. Kultur och fritidsnämnden saknar idag medel
för att återanvända konstgräset men föreslår att man tillsammans med FC
Djursholm och andra förvaltningar diskuterar möjliga lösningar.
Förvaltningen inser det problem som FC Djursholm har när det gäller
konstgräsplanerna där den samlade bilden är att samtliga planer måste läggas om under 2015 och tillstyrker därmed ansökan om ett borgenslån på 7
miljoner kronor enligt bilaga 1.
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