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Fritidsnämnden

Information om branden i Boo Folkets Hus
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den 15 oktober brann Boo Folkets hus lokal ner, där fritidsgårdsverksamheten i
Orminge bedrevs. Polisen rubricerar branden som grovt anlagd mordbrand och utredning
pågår.
Då utföraren, Boo Folkets Hus Förening, snabbt hittade en ersättningslokal har
fritidsgårdsverksamheten i Orminge kunnat fortsätta utan avbrott enligt avtal.
Boo Folkets Hus är fullvärdesförsäkrat hos Trygg Hansa och deras avbrottsförsäkring
täcker kostnaderna för ersättningslokaler fram till mitten av oktober 2021. Enligt
utföraren finns inga indikationer på att de skulle behöva lämna sina tillfälliga lokaler
innan dess.
Ärendet
Fritidsgårdsverksamheten i Orminge utförs av Boo Folkets Hus Förening, där utföraren
svarar för driften av den dagliga verksamheten på fritidsgården och tillhandahåller en
lokal för fritidsgårdsverksamhet för ungdomar. Den 15 oktober brann Boo Folkets hus
lokal ner, där fritidsgårdsverksamheten bedrevs. Polisen rubricerar branden som grovt
anlagd mordbrand och utredningen pågår. Utföraren har fortsatt bedriva
fritidsgårdsverksamhet i Orminge, då en ersättningslokal snabbt hittades. Samma kväll
som lokalen brann ner samlades fritidsgårds-ungdomarna i Kyrkans hus. Dagen efter
flyttades den huvudsakliga fritidsgårdsverksamheten till Betsövägen 2, en lokal på 200
kvm på torget mellan Orminge C och Ormingehus, f.d. ”Video-rullen“. Miljön är
trivsam, ombonad och erbjuder en rad olika aktiviteter. Inventarierna har skänkts av
Ormingebor och lokala butiksägare. För de ungdomar som vill röra på sig, t. ex. via
dans, finns ytterligare 200 kvm att disponera i den före detta kinarestaurangen,
Ormingeplan 2. Där har utföraren även skapat en ateljé, där ungdomar kan måla,
modellera i lera m.m.
Utföraren har genomfört extra höstlovsverksamhet, bedrivit öppen idrott i
Ormingehallen under lördagskvällar och kommer att erbjuda jullovsverksamhet enligt
avtal. Under perioden efter branden har verksamheten haft stängt en dag och flyttat
verksamheten under två dagar p.g.a. Covid-19.
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Ekonomiska konsekvenser
Boo Folket Hus Förenings omlokalisering av fritidsgårdsverksamheten till
ersättningslokaler kommer inte att innebära några kostnader för nämnden utöver de
avtalade.
Konsekvenser för barn
Boo Folket Hus Förening har i tillfälliga lokaler snabbt lyckats etablera trivsamma rum
och goda förutsättningar för en rad olika verksamheter. Ungdomarna har snabbt hittat till
de nya lokalerna och fördelningen mellan flickor och pojkar är densamma som innan
branden. Även nya besökare har lockats till de tillfälliga lokalerna. Omlokaliseringen av
fritidsgården har inte inneburit några negativa konsekvenser för barn.
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