VISIONSSKISS
Framtida Stadsbibliotek
VISIONSSKISS Framtida Stadsbibliotek

VISIONSSKISS

Visionsskissen beskriver på en övergripande nivå innehåll och ramar för det framtida Stadsbiblioteket.
Visionsskissen ska ligga till grund för de ritningar och
kostnadsbedömningar som en arkitekt ska ta fram.

INNEHÅLL

Bibliotekets barnavdelning
Barnavdelningen ska gestaltas med barnperspektiv, för
såväl lekfullhet som läsro. Den ska delvis ha en rumsindelning utifrån åldrar. Ca 400 m2.

Modernt &
Inomhustorg
Det ska finnas en öppen yta som kan användas på ett
flexibelt sätt för tillfällig öppen scen, utställningar,
exponering som signalerar en levande och föränderlig
verksamhet. Ca 400 m2.
IT-undervisning
Det ska gå att bedriva IT-undervisning i för ändamålet
väl utrustad lokal. Närförvaring behövs. Ca 30 m2.

Biblioteks vuxenavdelning
Vuxenavdelningen ska ha olika zoner utifrån behov av
stillhet och reflektion, som samtal och möten. I det nya
biblioteket ska boksamlingarna och digitala lösningar
vara väl integrerade. Ca 400 m2.

Konferens- och möteslokaler
Möteslokaler, med flexibla lösningar och i olika storlek
är viktiga för såväl kommunen som föreningslivet. Det
ska finnas tillgång till teknik. Ca 200 m2.

Bokbuss
Bokbussen arbetar flexibelt mot landsbygden m m.
Den behöver ha en garageplats vid Stadsbiblioteket
med god ergonomi, då utbudet i bussen ständigt ändras. Ca 70 m2.

Kontorsplatser och administrativa ytor
Kontorsplatser för personal, uppackning, posthantering, vaktmästeri, pausrum och administrativa ytor
ska vara arbetsmiljömässigt bra planerade. Personaltoaletter, dusch och omklädning, liksom vilorum, ska
finnas till personalen. Ca 350 m2.

Café och restaurang
Caféet och restaurangen ska vara belägen mot Stortorget, med möjlighet till uteservering. Den ska minst
vara öppen under bibliotekets öppettider. Den ska
rymma ca 70 gäster och kunna servera ca 400 portioner. Utbudet ska ha en ekologisk profil, i enlighet med
Ängelholm Fairtrade City. Brandkrav ska uppfyllas.
Caféet och restaurangen behöver ha ett soprum och
låsbart utrymme. Ca 250 m2.
Entré
Byggnaden ska ha en välkomnande entré, med ett
flöde in och ut mot torget. Det är viktigt att besökaren
tidigt landar i känslan av ett levande hus.
Galleri och konstyta
Galleriet och konstytan i det framtida Stadsbiblioteket
ska vara välintegrerad, ha plats för olika konstyttringar
och upplevelser. Det behöver även finnas plats för ett
konstmagasin. Ca 100 m2.
Hörsal
Hörsalen ska innehålla publikplatser för 200 personer.
Hörsalen behöver kringutrymmen såsom toaletter,
förråd och gärna flera ingångar. Ca 500 m2.
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Källaryta
Stadsbiblioteket ska ha en källaryta som idag, men
moderniserad. Ca 500 m2.
Skapanderum
Ett oömt skapanderum ska finnas, riktat mot kreativ
verksamhet för barn. Närförvaring behövs. Ca 80 m2.
Studierum
Det är viktigt att det finns studierum, där det går att
studera ostört. Ca 80 m2.
Toaletter
Offentliga toaletter ska placeras i god anslutning till
husets verksamheter. De ska utformas med hänsyn till
tillgänglighets- och trygghetsfrågor. Ca 100 m2.
Därtill tillkommer städrum, förråd, teknikutrymmen,
hisschakt och trapphus etc.

& hållbart
RAMAR

Digitalt
Verksamhetens digitala behov ska tillgodoses. Ett digitalt skyltfönster behövs för kommunal information.
En fördjupad medborgardialog bör utvecklas i samverkan med berörda på kommunen.
Flexibelt
Stora delar av inredningen, utrustningen och tekniken
ska flexibel. Det ställer krav på närförvaring.
Hållbart
Byggnaden ska byggas på ett miljöeffektivt sätt, med
sunda materialval med lång livslängd. Flexibiliteten är
viktig. Det framtida stadsbiblioteket ska vara attraktivt,
uppkopplat och modernt.
Stadsbiblioteket utgör en viktig social mötesplats och
ska planeras utifrån människan. Kultur och upplevelser
utgör husets hjärta och barn ska vara tydligt prioriteras.
Det ska vara jämlikt, tryggt och tillgängligt för alla. Det
ska finnas cykelparkeringar vid biblioteket.

ska erbjuda studiemiljöer för olika lokaler och funktioner.
Säkerhet
Det är viktigt med säkerhet för alla delar i byggnaden:
bibliotek, café och restaurang, hörsal m m.
Tekniska förutsättningar
Hänsyn behöver tas till de byggnadstekniska förutsättningarna.
Tillgänglighet
Byggnaden ska ha god tillgänglighet för alla i samhället.
Öppet
Delar av stadsbiblioteket ska vara bokningsbart. Det
kräver att det finns en väl definierad zonindelning för
passager och larm.

Modernt
Stadsbiblioteket ska vara modernt, attraktivt och ha en
god gestaltning.
Mötesplats
Biblioteket utgör en viktig mötesplats, en motor i lokalsamhället. Tanken är att det ska vara ett levande hus.
Ljudisolering
Det är viktigt att beakta behov av ljudisolering för
olika lokaler och funktioner.
Lärande
Stadsbiblioteket utgör en plats för livslångt lärande och
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BESLUT

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ett modernt och hållbart bibliotek, innehållande
kultur (dock ej kulturskolan), ska skapas utifrån framtida behov. Kommunstyrelsen har
tagit beslut om att en visionsskiss ska tas fram.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

Ängelholms kommun I 262 80 ÄNGELHOLM I Tel: 0431-870 00 I E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se I www.facebook.com/angelholm I www.twitter.com/engelholm
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