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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

SKOLA
Skolan i Burseryd kallas Bureskolan och omfattar årskurs 1-6. Såväl fbrskolan
som fritids finns integrerade med skolan. Samverkan mellan dessa avdelningar
och skolan har efterhand fbrdjupats.

Skolan har ett stabilt elevunderlag. Av Bureskolans 135 elever (1990-91) är drygt
39 % skolskjutselever. Samordning av skjutsarna sker med fbrskolan och i viss
mån med daghem och fritidshem. Ett kombinerat folk- och skolbibliotek är fbriagt
till Bureskolan.

Eleverna erhåller skoliunch i bespisningslokal. köket är fbr närvarande ett s k
uppvärmningskök baserat på halvfabrikat. Skolpianen anger att man efterhand
skall gå över till tiliagningskök.

Med tanke på att tilikommande nya lärare har en annan behörighet 1-7 eller 4-9
och ambitionen att öka tryggheten för eleverna samt att reducera resandet finns
det mycket som talar fbr en utveckling mot en skola som åtminstone omfattar års
kurs 1-7 inom en relativt snar framtid.

En framtida organisation med årskurs 1-7 eller ev. 1-9 kräver lokaltillskott. En
utbyggnad av fritidshemmet kan eventuellt åstadkommas genom en tätare lokal-
samverkan med lågstadiet och anpassning av lokaler och inredning.

Om en samordnad matservice ordnas i Burseryd bör även skolan ta sin mat från
denna.

BARNOMSORG
På Ekbacken finns två daghemsavdelningar med plats för 25 barn. Deitidsfbrsko
ian finns på Bureskolan och har 20 platser. Där finns också fritidshemmet med 15
platser.

1 Burseryd finns dessutom 7 dagmaminor med 32 platser. Ett mindre daghem finns
dessutom i Arnåshoim med 10 platser.

Om ett par år kan lokaler fbr ytterligare en daghemsavdelning behövas. En lokali
sering till Ekbacken bör prövas.

ÄRLDREOMSORG
Burseryds-Broarydsområdet är ett hemtjänstområde. 1 Området finns ett ålder
domshem Lugnet i Broaryd med 28 platser och ett servicehus Ekbacken i Burseryd
med 27 lägenheter.

1 hemtjänsten finns 20 vårdbiträden och 9 anhörigvårdare. 114 äldre och handi
kappade får bistånd i form av hemtjänstfhemsjukvård samt färdtjänst.

Lugnet är i behov av ombyggnad vad det gäller kök och rum. Många rum är för
små och godkänns inte av arbetarskyddet. En ombyggnad av Lugnet innebär att
11 rum kommer att försvinna. Dessa måste återskapas i nybyggnation.

Ekhackens servicehus uppfyller inte de krav som ställs på modern äldreomsorg
vad det gäller handikappanpassning och dagcentra1verk,amhet. Ett av husen har
dessutom en så dålig grundläggning att det inte går att reparera utan bör rivas.
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Eftersom antalet äldre och yngre pensionärer ökat i Burserydsområdet är det rim
ligt att förlägga en del av boendet för de pensionärer som kräver en relativt hög
grad av service till Burseryd.

SJUKVÅRD
En distriktssköteskemottagning med barn- mödravårdsmottagning finns på Ek-
backen.

En fihialläkarmottagning kan bli aktuell. D v s en läkare från t ex Smålandsstenar
förlägger sin mottagning till Burseryd en dag i veckan. Denna mottagning kan
förmodligen inrymmas i distriktssköterskans lokaler.

Det är önskvärt att landstingets personal samlokaliseras med kommunens äldre
omsorgspersonal.

c
TANDLÄKARE
Folktandvården har sin mottagning i samma hus som SE-banken, vid Storgatan
mitt emot torget.

Det är viktigt att denna service finns kvar i Burseryd. Det har diskuterats att flyt
ta mottagningen till Smålandsstenar.

BIBLIOTEK
Burseryds bilbiotek finns på Bureskolan och fungerar både som folkbibliotek och
skolbibliotek.

LOKALKONTOR
Lokalkontoret finns på ekbacken fr o m 1992 och bemannas av en assistent på 25
%.

Samordning sker med dagcentral och hemtjänstorganisation.

RÄDDNIGNSSTATION
Brandstationen är inrymd i gamla kommunhuset. Diskussioner om nya lokaler
har förts bla a eftersom takhöjden inte var tillräcklig för vissa fordon. Frågan har
lösts genom att fordonen anpassats till lokalerna.
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KOMMERIELL SERVICE

ALLMÄNT
1 Burseryd finns tre matvaruaffärer; Wallentins, J,H:s Charkuteriaffär och Da
nielssons efterträdare. Den sistnärnda är dessutom utlämningsställe för systembo
laget.

Det finns sju olika specialaffärer. Pappershandeln inrymmer också en kiosk. Kios
ken på torget fungerar fbr närvarande inte.

Caféet har en viktig funktion som samlingspiats i orten inte minst för ungdomar.
Tre banker har kontor. Oppettiderna varierar. Det finns flera servicefbretag inom
t ex branscherna el, vvs, måleri, TV-service, motor och hårvård.

Bensinstationer finns i anslutning till Manfreds Motor och Motorservice.

POSTEN
Posten är inrymd i gamla kommunhuset. Posten kommer att förändra sin organi
sation, vilket bl a innebär att man söker sambruk med andra verksamheter t ex af
färer, banker mm.

MATSERVERING
Matserveringen Buregården drivs för närvarnade av Burseryds Bruk. Lokalerna
ägs av Gislaveds Hus.

Lokalerna är behov av restaurering för att en fortsatt verksamhet skall kunna
ske.

Eftersom det inte finns något annat matställe i Burseryd och det är ett kommunalt
intresse att denna service finns i tätorten måste kommunen bidraga till att under
laget för verksamheten blir så stort som möjligt.

D v s alla kommunala institutioner bör köpa sin mat från en ev matservering. Nå
got kommunalt bidrag i rena pengar kan inte förväntas.

Matserveringens lokaler bör dessutom kunna fungera som gemensamhetslokaler
för t ex äldreomsorgen.



4

0


