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Bilaga – Lokalbehovsplan
Södra
kommundelen

Behovsbeskrivning
Yta

År

Tillväxt

4 klassrum

2017 – 2020

X

2018

X

Teknik

Kulturskolan

Pilängsområdet - Kulturskolan har ett framtida
behov, med nuvarande uppfyllande av efterfrågan, på ytterligare 2 klassrum. För att täcka efterfrågan på utbildningsplatser behövs ytterligare 2 klassrum 2021. Denna anpassning föreslås
genomföras i samband med ombyggnation av
skollokaler inom området. Klassrummen föreslås anpassas – bland annat vad gäller yta - så
att de kan nyttjas för både kulturskolans och
skolans undervisning.

Pilängsbadet

Nämnden har tidigare aviserat behov av tillbyggnad/nybyggnad av badanläggningen i samband med investeringsbudget.

Kultur

För att tillfredsställa framtida behov av kulturarrangemang behövs utställningsyta och scen
för framträdande.

-

2017-2021

X

-

Fritid

Motionsområde med spontanidrott och motionsspår kommer at behövas för att främja
folkhälsan.

-

2017-2021

X

-
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Bilaga – Lokalbehovsplan
Norra
Kommundelen

Behovsbeskrivning
Yta

År

Tillväxt

Teknik

-

-

Kulturskolan

Kulturskolan har ett framtida behov, med nuvarande uppfyllande av efterfrågan, på ytterligare
2 klassrum. Ett klassrum omgående och ett
klassrum 2021.

Bibliotek

I fördjupningen av översiktplanen för Bjärred
och Borgeby 2013 nämns ett nytt folkbibliotek
som en av delarna och möjligheterna i planen
för att skapa ett nytt livaktivt centrum i Bjärred.
En nytt ändamålsenligt folkbibliotek ger möjligheter till en utökning och förbättring av programverksamheten, sam- och merutnyttjande av
lokalen, exponering av medier och annat som
förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Ny
teknik kan i en sådan ny lokal skapa möjligheter
till att följa dagens folkbiblioteksutveckling, t
ex att införa en ökad tillgång till biblioteket genom så kallat "meröppet".

Omlokalisering

2017 - 2020

Den gamla stationsbyggnaden i Bjärred används
i dag för fritidsverksamhet. Denna verksamhet
föreslås flyttas till en egen lokal i Bjärehovsområdet. Lokalerna kommer att samutnyttjas av
Fritidsgården, kulturskolan, biblioteket, föreningsliv och skolan.

Omlokalisering

2017 - 2020

Förvaltningen noterar att det finns ett fortsatt

-

-

Fritidsgården
Stationen –
Bjärred

Ridvägar
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Bilaga – Lokalbehovsplan
behov av ridvägar i norra kommundelen.
Kultur

För att tillfredsställa framtida behov av kulturarrangemang behövs utställningsyta och scen
för framträdande.

-

2017-2021

X

-

Fritid

Motionsområde med spontanidrott och motionsspår kommer att behövas för att främja
folkhälsan.

-

2017-2021

X

-
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