
SillJDBYBERGS KOMMUN
Fritidsnämnden
Rissneleden 39
Tel 98 08 60 (växel)

Fritidsintendent H Lindgren, DSg

Sundbyberg i augusti 1972

Till
nuvarande och tidigare gårdsmedlemmar
i Lärkan

./.

Fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 1972
beslutat att framlägga ett budgetförslag, som tyvärr innebär
att Fritidsgården Lärkan måste stängas fr o m höstterminen
1972.

Beslutet har fattats sedan kommunstyrelsen i en skrivelse
den 5 juni 1972 krävt att, med hänsyn till det ekonomiska
läget och överenskommelsen att skatteökning ej skall ske,
1973 års kostnader ej får bli högre än 1972 års. Nya
aktiviteter måste även inrymmas i dessa belopp, t ex
sporthallen, teaterlokalerna och fritidsgården i Hallon
bergen.

Eftersom Lärkan är vår minsta gård men ändå drar mycket
stora kostnader har fritidsnäLmden sett sig nödsakad att
f n koncentrera sina resurser för gårdsverksamheten till
\Hnkeln och Al by och fr o m hösten 1973 även till HCi,llon
bergen. Verksamheten vid kvartersgårdarna i Ör och :>,,':J
kommer att fortsätta, liksom den av KFUK/KFUM bedri\~a

verksamheten "Slink in" vid Tallgatan 2 och SMU:s gård
"Arken" vid Rissneleden 39.

Vi hälsar nu Lärkans medlemmar och dess övriga besökare
välkomna till de nämnda gårdarna och teaterverksamheten,
vars adresser och telefoner återfinnes i den bifogade
trycksaken "Föreningar i Sundbyberg". Tallgårdens tel
är 98 47 53 och tel till "Arken" 29 37 11.

Flertalet av kommunens föreningar (se bifogade förteckning)
tar också gärna emot nya medlemmar. Möjligheten finns också
att Lärkans deltagare kan bilda en egen förening, som
kan få stöd av fritidsnä~~den.

INEJUDfu~ TILL INFORMllTIONSMÖTE

För att ytterligare informera om orsakerna till Lärkans
nedläggning och de möjligheter som finns till annan fritids
verksamhet inbjuder fritidsnämnden till ett informations~

möte i Lärkans lokaler onsdagen den 13 september 1972 kl
12.00. Vid mötet kommer fritidsnämndens ordförande, J O Ro
sander, att ytterligare informera om orsakerna till Lärkans
nedläggning och fritidskontorets tjänstenän att upplysa om
olika fritidsmöjligheter i Sundbyberg. Givetvis blir det
tillfälle till frågor och diskussion.


