
Till 

Askersunds kommun 

 

Bergsgården – Kompetens och kulturcenter i Närkesberg 
 

Byarådet i Närkesberg gratulerar Askersunds kommun till ett klokt beslut rörande gatubelysningen i 

kommunen. Vi läser med tillfredsställelse i Tekniska Nämndens protokoll av den 20 december 2011 

att alternativ till nedsläckning ska utredas. Ett beslut som visar att kommunen har ett positivt 

intresse för livsbetingelserna på landsbygden. Vi noterar1 dock med bestörtning att Tekniska 

förvaltningen fått i uppdrag att lista kommunala fastigheter som kan avyttras i syfte att sänka 

kommunens driftskostnader. Vår slutsats av dessa båda initiativ är att kommunen inte har ekonomisk 

bärkraft att klara sitt investeringsprogram de närmaste åren. 

Offra inte Bergsgården i Närkesberg för att klara Kompetens- och 

kulturcentret i Askersund 

Ett dominerande projektet i kommunens digra investeringsprogram för 2012 – 20142 är det Kultur- 

och kompetenscenter som kommunen inlett samråd om. Det ska ersätta Sjöängsskolan som enligt 

uppgift har ett ”Stort och kostsamt renoveringsbehov”3 och som upplevs omodern ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Sjöängsskolans läge gör också att tillgängligheten är begränsad för handikappade. Enligt 

uppgift har kommunstyresen redan beslutat att riva Sjöängsskolan. 

Frågor som rör ekonomi är inte alltid välkomna men vi kan ändå inte låta bli att reflektera över dessa. 

Kommunen verkar inte ha en klar uppfattning om hur stort det ”kostsamma” renoveringsbehovet för 

Sjöängsskolan är, inte heller vad det nya Kompetens- och kulturcentret ska kosta att bygga. 

I kommunens ekonomiska plan för de närmaste åren är en förutsättning för ekonomisk balans, vid 

oförändrat skatteuttag, att befolkningen ökar varje år under perioden 2012-2014 och att 

skatteintäkterna stiger mer än inflationen. De två senare villkoren har inte gällt den gångna perioden 

2008 – 2010.  

Hur som helst gör vi en koppling mellan behovet av att sälja Bergsgården, för att slippa 

driftskostnaderna, och bygget av Kompetens- och kulturcentret i Askersund. Byarådet förvaltar och 

sköter Bergsgården och betraktar sig därför som sakägare i den mening som finns i Plan- och 

bygglagens (2010:900) 5:e kapitel och att detta brev ska betraktas som en synpunkt i det kommande 

samrådet.  

                                                           
1 Nerikes Allehanda den 13 december 2011 
2 Verksamhetsplan med Årsbudget 2012 & Flerårsplan 2013-2014 antagen av kommunfullmäktige den 28 
november 2011 
3 Presentation av planfrågor av Gunnar Håkansson, Norconsult 



Verksamheten i Bergsgården 

Den verksamhet som bedrivs i Bergsgården är viktig för Närkesberg. Det är numera en av få 

samlingspunkter för oss i trakten. Vi anser oss ha ett lika stort behov av samlingslokaler som 

invånarna i tätorten. 

Här nedan följer en sammanställning av aktiviteterna i Bergsgården under ett normalt år: 

Typ av aktivitet Antal besökare  
Bordtennis 

Gymnastik 

Bokgruppen 

Filmfestival 

Teater 

Privata fester 

Grötfest 

Byarådets fester 

Stämmor och årsmöten 

Öppet hus för barn 

190 

760 

600 

140 

600 

1.000 

100 

200 

150 

600 

Som synes finns inslag av såväl folkbildning som kultur. 

Vi vill att kommunen tänker om 

Byarådet i Närkesberg har stor förståelse för att det behövs en skola för årskurserna 6 – 9 som 

erbjuder en trygg och bra miljö för såväl elever som personal. Vi välkomnar också en noggrann 

hushållning med våra gemensamma medel.  

Det nya Kompetens- och kulturcentret kommer att svälja betydande resurser. Innan kommunen låter 

det gå ut över landsbygden vill vi att kommunen gör en noggrann utredning av några alternativ till 

det nya Kompetens- och kulturcentret. Alternativ som gör att såväl Bergsgården som en bra skola för 

årskurs 6 – 9 ryms i den kommunala ekonomin. 

 

Med förhoppning om att vi tillsammans använder våra gemensamma resurser på bästa sätt och 

bevarar en levande landsbygd. 

 

Närkesberg 2012-02-07 

 

NÄRKESBERGS BYARÅD 

Susanne Qvick, ordförande 


