
Lokalförsörjningsplan 2021 

Kulturförvaltningen / Fastighet 
 
 

1. Tegsbiblioteket – Pågående 
  

Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en nedlagd konsumbutik. 
Teg är en stadsdel i förvandling inom ramen för andra kommunala projekt. Ombyggnation av 
Teg Centralskola för att rymma det framtida förväntade elevunderlaget pågår. Umeå fritid 
planerar bygga en ny idrottshall i anslutning till skolan. Ett nytt bibliotek på Teg är en del av 
ombyggnationen av Teg Centralskola. Ombyggnation pågår med förväntad inflyttning under 
september 2021. 

 

2. Kulturskolan – Samlade och ändamålsenliga lokaler 
 

Kulturskolan har samlats inom ramen för Kulturförvaltningen med anledning av beslut i 
kommunfullmäktige. Verksamheten behöver därför få ändamålsenliga lokaler som är 
samlade och anpassade för verksamheten. Kulturverkets befintliga förhyrning upphör med 
utflyttning i december 2021. 

 

3. Carlslund och Tomtebo strand – Nytt stadsdelsbibliotek som en del av ny skola 
 

Umeå växer och har ett övergripande mål om att bli 200 000 invånare 2050. I samband med 
planering av Umeås nya stadsdelsområden såsom Carlslund och Tomtebo strand bör också 
bibliotek och etablerandet av kulturella mötesplatser vara en del av planeringen. 
 

 

4. Nya stadsdelsbibliotek - Kulturella mötesplatser 
 

Umeå växer och har ett övergripande mål om att bli 200 000 invånare 2050. I samband med 
planering av Umeås nya stadsdelsområden såsom Tomtebo strand, Ön med flera bör också 
bibliotek och etablerandet av kulturella mötesplatser vara en del av planeringen. I detta 
sammanhang bör också kommundelarnas tillväxt beaktas, såsom i Sävar. 
 

5. Underhåll befintliga förhyrningar 
 

Några av kulturförvaltningens förhyrningar, såsom Ersbodabiblioteket, Umedalens bibliotek 
och Väven är i behov av underhållsinsatser. Ersbodabiblioteket har inte fått något underhåll, 
med undantag för personalutrymmen, sedan det togs i bruk 1989. Biblioteket på Umedalen 
har också behov av underhåll till följd av de brister som anmälts i samband med 
skyddsronder. Väven, trots att det är ett tämligen nytt hus, har behov av en rad olika 
underhållsåtgärder. 


