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Kyrkskolan blir aktivitetshus med ungdomsgård 
 
Nu är det klart att Tvååkers ungdomsgård ska flytta till gamla 
Kyrkskolan. Tanken är att även andra kultur- och fritidsverksamheter 
ska nyttja huset. Först ska lokalerna byggas om för att möta 
verksamheternas behov. Planeringsarbetet börjar i oktober och 
lokalerna beräknas vara klara för invigning under hösten 2020. 
 

Den 17 september beslutade kommunfullmäktige att Kyrkskolan ska byggas om 
till aktivitetshus. Huset kommer primärt att användas som ungdomsgård, men 
tanken är att fler verksamheter ska kunna nyttja lokalerna, exempelvis 
kulturskolan, föreningar och Funka Varberg. 
 

- Detta blir en jättebra lösning för ungdomsgården i Tvååker. Lokalerna ligger 
nära skolan och är både större och i mycket bättre skick. Genom att tänka 
flexibelt kan lokalerna också kommer fler invånare till gagn och användas fler av 
dygnets timmar, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 
 

Stor ombyggnation 
Kyrkskolan består av många mindre rum i två plan. Ungdomsgården har behov 
av öppnare ytor med god överblick. Därför blir det en fullständig ombyggnation 
invändigt. Exteriören kommer till största del att bibehållas, med undantag för en 
tillbyggnad i form av ett större entréparti. Husets bottenplan kommer att vara 
helt tillgängligt. Samma våning kommer också att anpassas för att kunna fungera 
som övernattningslokal vid exempelvis läger och cuper. Projekteringen startar i 
oktober 2019 och arbetet beräknas starta våren 2020. Invigning beräknas ske 
under hösten 2020. Den totala budgeten för projektet är 7,5 miljoner kronor. 
 

- Genom att göra Kyrkskolan till en knutpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter 
skapar vi helt nya möjligheter för våra verksamheter. Det känns också jättebra att 
vi har hittat en lösning för ungdomsgården som länge har varit behov av nya 
lokaler, säger Katarina Sundberg, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Ungdomsgården öppen som vanligt 

Ungdomsgården huserade tidigare på Storegårdsvägen. Lokalerna var slitna och 
upplevdes ligga för långt från skolan. I våras upptäcktes mögel i ett rum källare. I 
samband med detta stängdes gården. Mätningarna visade att problemen inte 
hade spridit sig, men att det fanns behov av att grovrengöra lokalerna och byta ut 
en del gamla inventarier. Nu är detta arbete gjort och Tvååkers ungdomsgård är 
åter öppen på sin gamla adress tills ombyggnationen av Kyrkskolan är klar. 
 
För mer information, kontakta: 
Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 072-183 52 18, 
lena.sprang@varberg.se 
 

Katarina Sundberg, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen,  
076-853 98 51 katarina.sundberg@varberg.se  
 

Leif Persson, senior projektledare VFAB, 0340-50 60 40, leif.persson@varberg.se  
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