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07.02.05
Oplæg til indretning af folkebibliotek i den tidligere Hals Børnehave.
Hals Kommunes Biblioteker er blevet bedt om at se på Østergade 2A, Hals, den tidligere
Hals Børnehave, som mulig fremtidig folkebiblioteksfilial i Hals.
Bygningen er særdeles velbeliggende midt i Hals by, med en smuk udsigt over
skanseanlægget og med gode parkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed.
Bygningen er tilstrækkelig stor til at rumme bibliotekets forskellige funktioner, men det vil
være nødvendigt at fjerne nogle vægge for at få plads til materialeopstillingerne.
Forudsætninger
Bygningskonstruktør Mogens Krogh-Hansen fra kommunens tekniske forvaltning har
gennemgået bygningen og udarbejdet en rapport med bygningsstatus og en række
anbefalinger af reparationer og udskiftninger.
Forudsat at disse anbefalinger bliver fulgt, herunder udskiftning af loftsplader og
gulvbelægning, vil det ifølge Mogens Krogh-Hansen være uproblematisk at fjerne alle lette
skillevægge i det østlige og vestlige rum, køkkenopstillingen i det centrale rum, det østlige
toilet, samt skillevæggene i den østlige garderobe. I den vestlige garderobe bibeholdes
skillevægge delvist for at kunne etablere et vindfang. Indgangsdøre skal gøres bredere, og
adgangsforholdene skal være handicapvenlige.
Toilettet til publikumsbrug (det vestlige) skal ombygges for at opfylde kravene i
bygningsreglementet.

Indretning
Publikumsareal
Vi forestiller os en publikumsindgang via den vestlige garderobeindgang i den sydlige
facade. Denne vej er der bedre plads end gennem det snævre vindfang.
I det centrale rum er der publikumsekspedition med skranke. Der er offentlig information,
aviser, tidsskrifter og nye bøger. Der er lejlighedsvise udstillinger. Der er nye medier,
musik, cd-rom og dvd. Der er it-arbejdspladser og magelige stole og borde, så man kan
sidde og studere materialerne, tale sammen eller nyde udsigten over parken.
I det østlige rum er der bøger for voksne. Reolopstillingen er kompakt, med plads til flest
mulige materialer på den plads, der er til rådighed.
I det vestlige rum er der børneafdeling, med børnemøbler, legetøj og plads til at opholde
sig på gulvet. Der er it-arbejdspladser og playstation. Der er billedbogskrybber og
reolopstilling af børnebøger. Der er hjul under fritstående reoler, så rummet kan ryddes og
anvendes til arrangementer.
Så meget inventar som muligt fra de tidligere bibliotekslokaler vil blive genanvendt, dvs.
reoler, billedbogskrybber, udstillingskarruseller, bogvogne, skriveborde. computere osv.

Der vil dog være behov for indkøb af tidsskrift- og musikkrybber, skranke, børne- og
voksenmøbler.
Kontor og personalerum
I det rum, der på plantegningen hedder lægeværelse, vil der kunne indrettes et lille
tekøkken. Der er ført vand gennem væggen fra rengøringsrummet. Alternativt kan væggen
mellem lægeværelse og rengøringsrum fjernes, og rummet bruges til personalerum med
tekøkken. Det nuværende personalerum kan så lægges sammen med kontoret, som
derved får en mere hensigtsmæssig størrelse.
Udeareal
Udendørs skal legeredskaber, flagstang, sandkasser, træstubbe, ståltrådshegn m.m.
fjernes, jordbunker jævnes ud og fliser lægges om. Det vil være ønskeligt, ikke mindst af
handicaphensyn, med en flisebelagt stil fra Østergade, langs med parkeringspladsens
sydside, frem til indgangspartiet. Det vil også være ønskeligt at fjerne hækken ud mod
skanseanlægget, så der bliver frit udsyn.
Økonomi
Bygningsændringer
I Mogens Krogh-Hansens rapport er der et prisoverslag over de generelle reparationer og
udskiftninger, der bør foretages. Hertil kommer udgifter til at fjerne skillevægge, sætte
bredere døre i indgangspartiet, etablere handicap-rampe sammesteds, lovliggøre toilet til
publikum og indrette personalekøkken.
Der skal opsættes lysstofrør/lavenergilamper til almenbelysning, ca 30 – 35 armaturer
Der skal etableres en 2 mbit adsl-forbindelse, firewall og internt netværk.
Inventar
Tidsskrift- og musikkrybber, 4 stk
Skranke,
Børnemøbler
Voksenmøbler

20.000
20.000
10.000
15.000

I alt

65.000

Det egentlige biblioteksinventar, skranke og krybber indkøbes i standardkvalitet, som kan
indgå i fremtidige placeringer af bibliotekslokalerne mange år frem i tiden. Børne- og
voksenmøbler indkøbes i ”Ikea”kvalitet, for at kunne møblere lokalerne for relativt få
midler.
Udearealet
Man kan evt. udføre renoveringen af udearealet som et beskæftigelsesprojekt.
Drift
Der skal afsættes midler til rengøring, el, varme, vand og adsl-forbindelse.

