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l. När det gäller pärmen som ensamkommande flyktingpojkar från boendet NEO kan skriva 
upp sig i, stöder sig Moliden på att det i avtalet mellan KLK och Moliden står: 
"Moliden har rätt att sälja enstaka träningstillfållen till icke medlemmar på överenskomna 
tider" 

Moliden säljer enstaka träni n gstill fåll en enligt denna överenskommelse kl. 15-20 på 
vardagar genom direkt försäljning i kassan samt via "pärm" inom kommunen. "Pärmen" 
fungerar så att anställda inom kommunen samt boende på NEO kan skriva upp sig på bad 
eller gym och personalenheten respektive NEO faktureras månadsvis. 

Intäkterna som Moliden får för denna försäljning av enstaka träningstillfallen är alltså en del 
av Lyftarklubbens hyra. Skulle denna försäljning upphöra får nytt avtal skrivas med 
Lyftarklubben. Den kontakten är nu tagen och nya diskussioner ska påbörjas . 
Jag har haft möte med föreningen i denna fråga, men kan inte påminna mig att jag ska ha 
svarat på det sättet. Inga anteckningar fim1s dessvärre. 

2. När det gäller frågan om personer som stannar kvar i lokalen efter stängning så är det ett 
problem. Molidens personal gör en kvällsrunda kl. 21 alla dagar utom fredagar och ser då 
till att gymmet är tomt innan de går hem. Dock händer det att personal blir sjuk eller att vi 
inte får ihop folk som kan göra denna koll på helgen och då kan det hända att personer blir 
kvar efter kl. 21. 

l dagsläget finns tidlås på ytterdörren, men ej larm eller vakt. Simhallen ska alltid vara låst 
enligt rutin, men en mänsklig faktor finns med i bilden och det har hänt att dörrar stått 
olåsta. 

För att lösa sådana här problem och underlätta för alla gäster i huset har Kultur och Fritid 
äskat integrations pengar för en jourvaktmästare på Moliden som även ska kunna finnas till 
hands för Strandskolan och Mölltorpsskolan. 
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