Kultur, idrott & fritid
Möjligheterna ska bli bättre inom kultur, idrott och fritid, för alla i vår kommun.
Kulturen och idrotten ska lyftas ytterligare och ses som de samhällsbärare som de är
och ska vara. De ska kopplas ihop ännu mer med skolorna så att det redan där
skapas traditioner som gagnar både den enskilde och samhället i stort.
Vi ska ha ett levande och folkligt kulturutbud i hela vår kommun.
Ett modernt och ändamålsenligt kulturhus* ska planeras och byggas, centralt, vid
Stortorget i centralorten. Detta ska vara centrum för aktiviteter runtom i hela
kommunen.
EngelholmsPartiet kommer därför att arbeta för:

Att ett allsidigt och drogfritt kultur- och nöjesutbud för alla åldrar ska finnas.


Att det ska finnas minst en ungdoms-/fritidsgård i varje kommundel.



att verksamhet för personer med funktionsvariation stimuleras och finns
lättillgängligt.



Att Stadsbiblioteket renoveras omedelbart. Samtidigt som renoveringen sker
ska det förberedas för anslutning till det nya kulturhuset*, som bl.a. ska innehålla en scen som kan öppnas upp mot Stortorget.



Att våra biblioteksfilialer bevaras.



Att vår Kulturskolas verksamhet utökas ytterligare och att centrum för detta blir
det nya kulturhuset* samt att det skapas filialer ute i skolorna på landsbygden.



Att det ska vara fri (alt. låg) hyra, i kommunala anläggningar för barn-,
ungdoms-, pensionärs- och funktionshindrades verksamhet.



Att de lokala idrottsplatserna ska hållas i bra skick.



Att ett komplett idrottscentrum fortsätter att utvecklas i centralorten – tillgängligt för alla.



Att det ska finnas funktionella anläggningar, som stimulerar rörelse och
spontana aktiviteter, på centrala platser inom hela vår kommun, i både byarna
och centralorten. T.ex. små scener, gräsplaner, asfaltsytor, isbanor,
multiarenor, lekplatser, utegym etc.



Att lättillgängliga musik- & teaterlokaler ska finnas – t.ex. i skolorna.



Att ett aktivt föreningsliv stimuleras inom såväl små som stora föreningar.



Att förutsättningar finns för både bredd- & elitverksamhet.



Att ett Föreningsforum finns, som träffas minst två gånger per år.
*=gäller nytt kulturhus
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