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§ 62

Dnr KS/2018:240

Bowling/aktivitetshall i Gallerian
Bakgrund
Carina Strömberg har lämnat in ett medborgarförslag som kommunfullmäktige
beslutade § 135/2018-10-16 att skicka till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår en förändring av lokalutnyttjandet i Gallerian i Mjölby
AB genom att butikerna ska samlas på ett våningsplan och den nedre våningen
skulle göras om till bowling eller aktivitetshall.
Mjölby kommun har mottagit ett flertal likande medborgarförslag om hur
Gallerian på bästa sätt ska användas. Gallerian ägs av ett dotterbolag till det
kommunala bolaget Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI.
FAMIs dotterbolag har anlitat ett bolag, Retail and Shopping Centre Development
AB, RSD för att analysera och framställa en marknadsanalys. RSD ska presentera
ett förslag till hur fastigheten bäst ska anpassas till dagens och morgondagens
krav/behov. RSD har även ett uppdrag att söka efter företag som passar in i den
utvecklingsplan kommer att presenteras och som kan ges möjlighet att etablera sig
i Gallerian.
Förslaget om en bowlinghall/aktivitetshall kommer att lämnas vidare till RSD.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-02-21
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2018-10-16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2019-02-21

KS/2018:240

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Bowling/aktivitetshall i Gallerian
Bakgrund
Carina Strömberg har lämnat in ett medborgarförslag som
kommunfullmäktige beslutade § 135/2018-10-16 att skicka till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår en förändring av lokalutnyttjandet i Gallerian i
Mjölby AB genom att butikerna ska samlas på ett våningsplan och den nedre
våningen skulle göras om till bowling eller aktivitetshall.
Mjölby kommun har mottagit ett flertal likande medborgarförslag om hur
Gallerian på bästa sätt ska användas. Gallerian ägs av ett dotterbolag till det
kommunala bolaget Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI.
FAMIs dotterbolag har anlitat ett bolag, Retail and Shopping Centre
Development AB, RSD för att analysera och framställa en marknadsanalys.
RSD ska presentera ett förslag till hur fastigheten bäst ska anpassas till
dagens och morgondagens krav/behov. RSD har även ett uppdrag att söka
efter företag som passar in i den utvecklingsplan kommer att presenteras
och som kan ges möjlighet att etablera sig i Gallerian.
Förslaget om en bowlinghall/aktivitetshall kommer att lämnas vidare till
RSD.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-02-21
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2018-10-16
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

___

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2019-02-21

KS/2018:240

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Dnr KS/2018:240

Bowling/aktivitetshall - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Carina Strömberg föreslår i ett medborgarförslag att öppna en aktivitetshall/
bowlinghall i Gallerian.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges
presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen, efter
samråd med övriga berörda nämnder.
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2018-08-28
Beredning medborgarförslag daterad 2018-10-03
Beslut
1.

Medborgarförslaget får ställas.

2.

Medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd
med övriga berörda nämnder.

__
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommundirektör
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-10-03

KS/2018:240

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Aktivitetshall/bowling i Gallerian – beredning medborgarförslag
Carina Strömberg föreslår i ett medborgarförslag att öppna en
aktivitetshall/bowlinghall i Gallerian.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och
beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med övriga nämnder.
Jörgen Oskarsson (S)
kommunfullmäktiges ordförande
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791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

