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Remiss - Borgensansökan från Djursholms
Tennisklubb
Bakgrund
Djursholms Tennisklubb är en av Sveriges största tennisklubbar med sina
1 700 medlemmar. Klubben är en ideell förening. Betydande delar av dess
verksamhet bedrivs sedan åtskilliga år genom det helägda dotterbolaget
Djursholms Tennisklubb Fastighets AB. Dotterbolaget förfogar över sex
inomhusbanor, varav fyra i en hallbyggnad som bolaget självt äger beläget
på kommunens mark, samt två i en angränsande byggnad, ägd av Danderyds
kommun. Dessutom arrenderas två utebanor invid Djursholms slott.
Klubbens ändamål är, enligt dess stadgar, att med kvalitet erbjuda
individuellt anpassad tennisverksamhet med socialt utbyte för alla åldrar.
Klubbens inriktning är bredd- och elittennis i samverkan.
Djursholms Tennisklubb lämnade in bygglovsansökan till
byggnadsnämnden i Danderyds kommun den 15 september 2020 för
utbyggnad av tennishallen för att skapa tre inomhuspadelbanor.
Byggnadsnämnden godkände bygglovet den 11 november 2020. Ärendet
överklagades till Länsstyrelsen av ett hushåll men Länsstyrelsen avvisade
överklagan den 28 januari 2021. Ärendet överklagades därefter till Markoch miljödomstolen som avvisade överklagandet den 21 april 2021. Ärendet
överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen som den 2 juni
avskrev ärendet med anledning av att den klagande återkallat sitt
överklagande.
Djursholms Tennisklubb har ansökt om kommunal borgen för lån
uppgående till 19,0 miljoner kronor. Medlen ska användas till att bygga ut
tennishallen med 880 kvadratmeter för att uppföra tre padelbanor inomhus.
Den totala kostnaden beräknas av klubben till cirka 21,0 miljoner kronor.
Klubben har god ekonomi och räknar med att kunna investera 2,0 miljoner
kronor av egna medel och resterande ska finansieras med banklån om 19,0
miljoner kronor med kommunal borgen.
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Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Djursholms Tennisklubbs
initiativ till ett utökande av sin verksamhet i form av padelbanor inomhus.
Klubben är en av de större och mest framgångsrika i Sverige samt har en
gedigen verksamhet. DjTK visar upp att de har en god och stabil ekonomi,
samtidigt som de har ett gott renommé inom Danderyds föreningsliv och
tennissverige. Djursholms tennisklubb har en långsiktig samt framgångsrik
verksamhet och det finns ett stort intresse bland klubbens medlemmar och
generellt att spela padel.
Kultur och fritids inställning till hela projektet är uteslutande positivt och
förvaltningen ställer sig bakom föreningens satsning på inomhusaktiviteter,
men kan i övrigt inte uttala sig om kommunens möjligheter till
borgensåtagande.
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