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Aktörer
Kommunen (kultur- och fritidsnämnden) har
åtagit sig ett visst ansvar för Tibrobornas fri-
tidsaktiviteter. Verksamheterna drivs i samver-
kan med föreningslivet.

Anläggningar
På kartan nedan redovisas närrekreationsområ-
den i kommunen. Inom Tibros största rekrea-
tionsområde, Rankås fritidsområde, finns ut-
byggt elljusspår, terrängskidspår, geologisk
naturstig, slalombacke, pulkabacke, bågskytte-
bana samt omklädningsbyggnad och vild-
markscamping. Anläggningar utanför Tibro
tätort behandlas i den kommuntäckande pla-
nen.

På kartan till höger redovisas närrekreations-
områden samt förenings- och kommunalt ägda
sportanläggningar. Utbudet är relativt stort.

Mål
Mål och strategier redovisas i del 2 Allmänna
intressen – Friluftsliv, fritid och turism.

Kommunen är beroende av föreningslivet för
att utvidga verksamheterna och tar huvudsakli-
gen ställning till de initiativ som läggs fram.

Rekommendationer
Öster om Skattegården och Folkets Park reser-
veras marken för ett eventuellt framtida rekre-
ationsområde. Rekreationsområdet kan komma
att fylla en viktig funktion för eventuellt nya
bostäder vid Häggetorp. Området fungerar
både som ett nära rekreationsområde men även
som avskärmning mellan bostäder och det pla-
nerade industriområdet i norr, Se avsnitt 6.2
Näringsliv – Industri. Nyetablering av bostäder
bör inte tillåtas i området.

Litteratur och källor
Se även avsnitt 12,  Natur- och kulturmiljö.
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Här redovisas lokaler för fritid och kulturell
verksamhet som inte redovisas i annat samman-
hang.

Aktörer
Kommunen (kultur- och fritidsnämnden) har
åtagit sig ett viss ansvar för Tibrobornas kultu-
rella aktiviteter. Verksamheterna drivs i sam-
verkan med föreningslivet.

Anläggningar
På kartan redovisas offentliga lokaler, enskilt
ägda och föreningsägda utställningslokaler samt
samlingslokaler och lokaler för kyrklig verk-
samhet i Tibro tätort.

Mål (Kultur- och fritidsnämnden)
Kommunens mål är att ge ett brett utbud av
kulturell verksamhet för att öka attraktions-
kraften både som boendeort och turistmål. Som
ett led i detta kan kultur- och fritidnämnden nu
även bevilja bidrag till enskilda kulturella pro-
jekt.

Kommunen har startat Ungdomens hus för ung-
domar i gymnasiet.

Kommunen är beroende av föreningslivet för att
utvidga verksamheterna och tar huvudsakligen
ställning till de initiativ som läggs fram.

Litteratur och källor
Se även avsnitt 12 Natur- och kulturmiljö.
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