Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• Planprogrammet 2001-01-17 och samrådsredogörelsen 2003-02-11
är utgångspunkt för fortsatt hantering av planfrågorna i Boarps
by och handelsområdet. Förändringar – bortsett från glesare tillskott i byn skall regleras i detaljplan.
• Nya övernattningsbostäder/hotell medges på de två angivna fastigheterna.
• Insatser görs för att rama in bebyggelse och golfbanor med kraftfull växtlighet.
• De befintliga golfbanorna bör inte utvidgas utöver en möjlig utvidgning av
Sönnertorps bana enligt ovan.

7. Apelrydsskolan
Apelrydsskolans anläggning har ett från flera synpunkter anmärkningsvärt läge
– i Kattviksvägens korsning med entrén till Norrvikens trädgårdar, i sydvästra
hörnet av det mäktiga landskapsrummet mellan nordbranten och bukten med
utblickar över denna och skogsridån vid stranden.
Utöver utbildningsverksamheten har skolan fått en publik ställning genom den
årliga och alltmer uppmärksammade kammarmusikfestivalen, där skolans
tidigare lada är huvudkonsertsal. Det knyter skolan på ett naturligt sätt till det
evenemangscentrum som denna och Norrvikens trädgårdar tillsammans utgör,
dessutom med särskild syftning på de utvecklingsmöjligheter för festivalen
som ligger i planerna på Kulturcentrum inom trädgårdarna. Musikverksamheten och andra utvecklingsidéer inom skolan, bl a anläggningar för idrott, indikerar ett utbyggnadsbehov.
På södra sidan om vägen, d v s i anslutning till skolans huvudbyggnad, är utrymmet begränsat till i princip endast mindre komplementbyggnader. All större
utbyggnad måste således ske norr om konsertsalen/ladan. Det är av avgörande vikt för både upplevelsen av skolanläggningen och av landskapsrummet att
en utbyggnad här sker samlat och med största hänsyn till de speciella förutsättningarna på platsen.
Tidigare studier visar på möjligheterna att samla nya byggnader och anläggningar till konsertsalen/ladan så att så lite av utblickarna norrut som möjligt
går förlorade. Situationen på platsen kräver en prioritering av utblickarna från
de två berörda vägarna, där utblickarna norrut från huvudvägen bedöms som
viktigare än de mot nordost och öster från den nordsydliga skänkeln av Kattviksvägen, där redan idag ett antal uthus begränsar vyn. Förutsättningarna för
samspel mellan konsertverksamheten i ladan och ett tänkbart läge för utomhusarena vid stranden norr därom bör övervägas såväl vid valet av läge för
arenan som för utbyggnad av ladan.
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Mål och riktlinjer för fortsatt planarbete:
• Utbyggnadsmöjligheterna för Apelrydsskolan studeras vidare med utgångspunkten att så litet som möjligt påverka landskapsrummet och vyerna mot norr
från vägen vid skolan
• Nybyggnader bör i första hand placeras norr om ladan
• Förändringar skall regleras i detaljplan

Norrvikens trädgårdar

ev. utomhusarena
ev. ny idrottssal

viktig utblick

Apelrydsskolan

Apelrydsskolans anläggning utmed Kattviksvägen.
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