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Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2.3 

(Ny förskola i Ljungbyhed) 

 

Bakgrund 

Behovet av en ny förskola i Ljungbyhed är stort mot bakgrund av att förskoleverksamheten under 

många år har bedrivits med slitna och mindre ändamålsenliga lokaler. Diskussioner kring placeringen 

av förskolan har pågått under flera år. Det är därför nu mycket glädjande att förskolan planeras i vår 

unika kulturmiljö vid Herrevadskloster. Förskolan skall utgöra en aktiv verksamhet under minst 50 år, 

vilket innebär att denna bör planeras utifrån denna tidshorisont.  

Den nya förskolan skall ersätta förskolorna Heden, Värdshuset samt Villa Villekulla, vars totala 

verksamhet omfattar 8 avdelningar. Eftersom det redan idag är sammanlagt åtta avdelningar i 

drift, kan behovet av ytterligare platser snabbt uppstå p.g.a. ökade födelsetal eller/och 

inflyttning. Om behov av utbyggnad av antal förskoleplatser uppstår, så anser Centerpartiet i 

Klippan att denna bör genomföras i form av en ny mindre förskola på annan plats i 

Ljungbyheds tätort.  

Centerpartiet i Klippans kommun vill inkomma med följande synpunkter: 

• Att planeringen och utförande av förskolan säkerställer att förskolan kan drivas 
klimatneutralt och cirkulärt under hela sin tilltänkta verksamhetstid. Detta 
inkluderar driftsperspektiv såväl som att den dagliga verksamheten kan bedrivas 
cirkulärt och hållbart.       

• Att förskolan planeras utifrån åtta avdelningar och att ingen förtätning ska ske på 
befintlig plats, d v s att friytan (kvm per barn) alltid ska vara enligt den ursprungligt 
planerade. Planeringsområdet bör vara större än det som anges i planförslaget mot 
bakgrund av svårigheter att i nuläget förutse framtida behov av tomtmark för 
förskolan. 

• Att byggnaden uppförs i markplan med en exteriör i harmoni med närmiljön.  

• Att personalen får inflytande i planeringen av den pedagogiska inne- och utemiljö, 
så att personal och barn har bra förutsättningar i sin vardag.  

 

För Centerpartiets kommunkrets 

Christer Johansson   Börje Norén 

Gruppledare i Centerns kommunkrets  Ersättare i Ks 
 

Diana Broman    Mikael Persson 

Ordförande i Centerns kommunkrets   Ledamot i BUN 
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