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§ 81
Ansökan bidrag speciella ändamål, Brottby SK (FN 2021.048)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämndens beslutar att avslå Brottby SK ansökan om bidrag speciella ändamål för att 
bygga ett nytt förråd på Össeby IP.

Ärendebeskrivning
Brottby SK ansöker om ett bidrag på 298000 kr för inköp och montering av nytt varmbonat 
förråd på 40 kvm som ersättningsbyggnad för två gamla förråd som idag står på den mark 
som har sålts av Vallentuna kommun.

Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avslå ansökan då det finns en överenskommelse om 
att vid försäljningen av mark (från fastigheten Karby 3:92) ska ett förråd som idag står på 
kommunens mark flyttas. Flytten ska utföras och bekostas av köparen av marken. 
Fritidsförvaltningen fortsätter dialogen med föreningen och köparen av marken för att få fram 
en tidsplan för flytt av förråd.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-11, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan om bidrag speciella ändamål för förråd, Brottby SK
 Bilaga till ansökan om bidrag speciella ändamål för förråd, Brottby SK
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Tjänsteskrivelse

Ansökan bidrag speciella ändamål, 
Brottby SK 

Förslag till beslut 
Fritidsnämndens beslutar att avslå Brottby SK ansökan om bidrag speciella ändamål 
för att bygga ett nytt förråd på Össeby IP.  

Sammanfattning av ärendet
Brottby SK ansöker om ett bidrag på 298000 kr för inköp och montering av nytt 
varmbonat förråd på 40 kvm som ersättningsbyggnad för två gamla förråd som idag 
står på den mark som har sålts av Vallentuna kommun. 

Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avslå ansökan då det finns en 
överenskommelse om att vid försäljningen av mark (från fastigheten Karby 3:92) ska 
ett förråd som idag står på kommunens mark flyttas. Flytten ska utföras och bekostas 
av köparen av marken. Fritidsförvaltningen fortsätter dialogen med föreningen och 
köparen av marken för att få fram en tidsplan för flytt av förråd. 

Bakgrund
Brottby SK är en idrottsklubb i Vallentuna kommun med omkring 300 medlemmar 
som är aktiva på Össeby idrottsplats i Brottby. 

Föreningen har tillgång till förråd på idrottsplatsen och i samband med försäljning av 
mark på idrottsplatsen så måste förråd flyttas eller rivas. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 

Expedieras till:
Akten, Brottby SK 





                            

 Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt 
materialspecifikationen.

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se

Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentsverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på 
Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller 
separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:
1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågar.
2 Materialet ska skyddas från från sol och regn och läggas plant
och jämnt vid ompackning.
3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de
inte blir skeva eller slår sig.
4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om 
typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre,
skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.
 



                            

 

                                                Obs! 
Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på 
takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut 
utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.



Materialspecifikation

Blockpaket 1

95
95

Blockpaket 2
    

Material som ligger i blocken

Tillbehörspaket 1

Tillbehörspaket 2 panel

Gavelspets

Tillbehörspaket 3

Packas separat vid leverans

                                                       Garage-40 

4 45x  130 cm Karm till fönster
4 45x  61cm Karm till fönster

Skruv100, 80mm 1pkt.  Ankarspik 4pkt. 
Vinklar 72st stora. Bult 72st 10x70mm+mutter och bricka.
1 minilåda 2,8x75 spik

10 Hanbjälkar nr 33
520 cm

1 Balk nr 20
4 Vindskivor nr 66
4 Vattbrädor nr 55
1 Paket hörnknutar nr 11
1 Paket foder till 1st dörr 
1 Paket foder till 2st fönster
1 Paket foder till dörr och fönster
1 Paket foder till garageport
1 Paket foder till omfattning garageport nr 32
6 Fotbrädor nr 7        ca 450 cm
2 Täckbräda nr 2  400 cm

3 Rullar vindväv

1 Dörr 80x200-Spröjs höger
2 Fönster 60x120-Överhängda

Väggblock 

20 Takstolar nr 13

Första takbrädan 520 cm 

ca 300 cm

ytterpanel till sidor 
ytterpanel till gavlar 

ytterpanel till gavelspetsar liggande
 ytterpanel till gavelspetsar liggande
 ytterpanel till gavelspetsar liggande

45x200

Väggblock

132 Tak ändspont
6 Takbrädor nr 4. 

4 Trekantsläkt nr 22        

188 235,7 cm 
52 223,0 cm 

8 400,0 cm 
8 300,0 cm
2   81,0 cm

1 Nockbjälke nr 13 970 cm





















BYGGLOVSRITNING
Namn: 
Adress: 
Telefon:

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: 

BYGGNADSAREA 38,9 m²      

RITAD AV
Sören Olsson

Taklutning: 26°

SKALA 1:100 A3

FASAD MOT 

FASAD MOT 

PLAN

GARAGE 40 

FASADKULÖR:

9700

40
00

6x12M6x12M 8x20M

2017-07-12

34
00

SEKTION

FASAD MOT 

FASAD MOT 



RITAD AV
SD

2018-06-19

GARAGE 40KONSTRUKTIONSRITNING
Namn: 
Adress: 
Telefon:

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: 

95

Reglar 45 x 95 C14+

PANEL 20 x 120

VINDVÄV

TAKSTOLAR 45 x 145
fästs i hammar-
bandet med vinkel 
och genomgående 
bult, mutter och 
bricka

26TAKLUTNING

HAMMARBAND 45 x 95

REGLAR 45 x 95

HANBJÄLKAR 22 x 95 / 45 x 95

TAKBRÄDOR ÄNDSPONT 22 x 95

NOCKBJÄLKE 45 x 200

SKALA 1 :50      A3

VIRKESDIMENSIONER
Nockbjälke Kertobalk 45 x 200 
Takstolar 45 x 145  C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

 

20
0

20
0

BETONGPLATTA

Grundläggningsprincip Betongplatta

CC 1049

20
0

45

VÄGGREGLAR 45 x 95

10 st Takstolar 45 x 145 cc 1049VINKELJÄRN

HANBJÄLKAR 22 x 95 / 45 x 95

MELLANRUM 10 mm
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