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Remiss – Samråd detaljplan för Sanduddens skola
Dnr KFN18/91
Förslag till beslut
Yttrande 2018-12-04 överlämnas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt detaljplan för Sanduddens skola.
Kontoret konstaterar att den yta som avsatts för sporthall kommer rymma ett
basbehov medan omklädning och andra serviceytor är sparsamt tilltagna. Vidare
framför kontoret att man bör överväga att kombinera sporthallen med en
samlingssal.

Beslutsunderlag
Remiss 2018-11-09, med samrådshandlingar
§ 40 KFNau 2018-11-28
Tjänsteutlåtande 2018-12-04
Yttrande 2018-12-04
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt detaljplan för
Sanduddens skola.
Planen möjliggör en utbyggnad från nuvarande F-6-skola till 3-parallellig F-6 och 2parallellig 7-9, sammanlagt för 690 elever, eller till 3-parallellig F-9, sammanlagt för
900 elever. I planen presenteras tre olika utbyggnadsalternativ; ett
ombyggnadsalternativ och två nybyggnadsalternativ.
Samtliga alternativ innehåller ny idrottshall om 1301 kvm byggnadsyta.
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Den yta om är avsatt för sporthall bedömer kontoret kommer rymma ett basbehov.
Verksamhetsytan kommer kunna nyttjas för samtliga föreningsidrotter, medan
omklädning och andra serviceytor är sparsamt tilltagna.
Kontoret konstaterar att rivning av Sanduddens skola innebär att rörelserummet
försvinner och därmed den lokal som är särskilt avsatt för dansverksamhet i
kommunen. En verksamhet som är omfattande och kontoret ser ett behov av att
ersätta denna verksamhetsyta i området jämte en ny sporthall.
Nämnden har i tidigare yttranden över skolutbyggnader påpekat behov av större
samlingssal än nuvarande Erskinesal. I förslag till verksamhetslokaler för 900 elever
fordras även samlingslokaler för skolans verksamhet. Kontoret ser en möjlighet, via
en byggkonstruktion, kombinera en sporthall och samlingslokal. I de fall även en
samlingslokal läggs till behöver ytan för sporthall utvidgas med ca 200 kvm. Då
erhålls både en scen och en ny verksamhetsyta för kulturella uttrycksformer t.ex
dansverksamhet och samtidigt blir en del av idrottsytan en publiksamlande yta.
Kontoret vill i detta sammanhang även påpeka vikten av att kommunens skolor kan
nyttjas för kulturskolans och fritidsgårdens verksamhet liksom för föreningsliv och
allmänhet som samlingslokaler för medborgare. Detta samnyttjande rör i första hand
planering för inpassering och rumsplacering.
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