
Umeå Brukshundklubb- ingen förlängning av reservation av investeringsmedel 

 

2017 beslutade fritidsnämnden att bevilja investeringsbidrag på 1 000 000 kr till Umeå 

Brukshundklubb för att anlägga en ny hundsportyta vid Anumark. Investeringsbidraget skulle 

nyttjas under kommande 2 år dvs tom december 2019. 

 

Umeå Brukshundklubb skickade in en ansökan om att få en förlängd bidragsreservation av 

investeringsbidraget som beviljades 2017.  

Bakgrund: Sedan ansökan genomfördes har positioner i den ideella föreningen förändrats, 

och en nytillsatt arbetsgrupp gick under 2018 igenom tidigare förberett material inför 

klubbflytten och kom fram till att vissa möjliga förändringar behövde utredas vidare. I och 

med detta har ambitionen höjts, vi har velat utreda dels om det är möjligt att anlägga en 

inomhusträninghall i anslutning till/på klubbområdet, samt att vi har velat utreda om 

klubbområdet kan ansluta via Östra Ersboda etapp tre. Detta hade varit ett långsiktigt bättre 

alternativ med bland annat möjlighet till kommunalt V/A, en betydligt kortare väganslutning 

utan att involveras i vägförening, samt att det skulle underlätta transport för ej bilburna 

medlemmar såväl som för ungdomar - då det sannolikt kommer finnas anslutning med 

lokaltrafik till industriområdet. Med bakgrund till detta skickades lokaliseringsprövning in till 

bygglovsavdelningen i början av 2019. Planen var att, under förutsättning att 

lokaliseringsprövning godkändes, inleda med markarbeten (dikning, täckdikning, plöjning, 

planering och sådd av gräsplaner) under sensommaren 2019. Svaret på 

lokaliseringsprövningen har dock dragit ut på tiden. Kontakt med Bygglov är taget på nytt i 

september, varpå de har meddelat att ärendet är nedprioriterat pga. att andra ärenden har 

prioriterats högre, orsaken sägs vara personalbrist. Nuläge: Vi anser att vi inte kan inleda 

några markarbeten, eftersom vi inte kan göra klart med avtal på marken samt att vi inte vill 

riskera kapital vid ett eventuellt avslag på lokaliseringsprövningen. En anslutning via 

Anumark/vägföreningen gör också att klubbområdet måste planeras på annat sätt än vad 

som idag är tänkt. Processerna kring detta har tagit mer tid än uppskattat, både då vi 

arbetar med ideella krafter inom föreningen såväl som att handläggningstiderna för 

ärendena varit längre än förväntat på respektive avdelning inom kommunen. Frågeställning: 

Vi behöver mer tid på oss för att på bästa sätt kunna anlägga den nya hundsportsytan. Sett 

till detta så önskar vi få en förlängd bidragsreservation, så att vi får tills 2021-12-31 på oss 

att genomföra planerade markarbeten och således förbruka beviljade bidragsmedel.  

Med vänliga hälsningar, Styrelsen för Umeå Brukshundklubb genom: Martin Feuk Jennifer 

Blomberg  

 

Fritidsnämnden beslutade att förlänga reservationen av investeringsmedel till den 31/12 

2021. 

 

Den 29 september 2022 träffade vi (Monica Svonni, Tomas Savilahti och Ida Odeblom) Umeå 

Brukshundklubbs representanter för att föra dialog kring olika frågeställningar föreningen 



hade. Under det mötet framfördes att fritidsnämnden inte längre kan reservera de 

investeringsmedel som föreningen blev beviljade 2017. Den ansökta förlängningen har också 

passerat. Föreningen ombads att återkomma med en ny ansökan om investeringsmedel då 

de har kommit längre i processen gällande yta i Anumark alternativt en annan yta. 


