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Remitterat ärende gällande utökning av verksamheten i
Danderyds tennisklubb
Bakgrund
Danderyds Tennisklubb är Stockholms fjärde största tennisklubb med ca
1700 medlemmar. Föreningen engagerar inomhus över 1200 barn och vuxna
samtidigt som söktrycket ökar för varje år.
Utomhus har klubben nyttjanderätt till 2 grusbanor i Klingsta Park och 4
plexipave banor vid Danderyds Gymnasium. Klingstabanorna är belägna i
allmän park vilket begränsar klubbens möjligheter att erbjuda service till
spelarna. Avståndet från hallen är också en begränsande faktor. Klubben har
rätt att nyttja plexipavebanorna vid gymnasiet kvällstid och helger. Dagtid
är banorna endast tillgängliga för skolans elever. Plexipavebanorna är i
dåligt skick.
Kommunen har genom ett tilläggsavtal till arrendet beviljat föreningen
möjligheten att uppföra 3 grusbanor och 2 padelbanor i anslutning till
hallen. Det medför att föreningen framgent kommer att kunna bedriva en
mer omfattande verksamhet under hela året. Syftet med investeringens, och
klubbens ambition, är att möjliggöra för fler att spela tennis i klubbens regi.
Investeringen beräknas vara totalt ca 8 500 tkr och omfattar markarbete
samt anläggning av tre grustennisbanor och två padelbanor med tak.
Tennisklubben har god ekonomi och räknar med att kunna investera
2 000 tkr av egna medel, och söker därför kommunal borgen för ett banklån
på 6 500 tkr.

Bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till Danderyds Tennisklubbs initiativ till ett
utökande av sin verksamhet utomhus. Klubben är en av de större och mest
framgångsrika i Sverige samt har en gedigen verksamhet. DTK visar upp att
de har en god och stabil ekonomi, samtidigt som de har ett gott renommé
inom Danderyds föreningsliv och tennissverige.
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Förvaltningen driver ett spontanidrottsanläggningsprojekt, som innefattar att
kommunen behöver använda två av Dagys banor och avser behålla de
övriga två banorna för tennisspel, vilket väl sammanfaller med DTK:s
planer.
Kultur och fritids inställning till hela projektet är uteslutande positivt och
förvaltningen ställer sig bakom föreningens satsning på utomhusaktiviteter,
men kan i övrigt inte uttala sig om kommunens möjligheter till
borgensåtagande.
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