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Interpellation till Jan Annerstedt (FNL) om nytt kulturhus i Södra
Sandby
Den 7 april 2021 gav kommunstyrelsen kommunkontoret i uppdrag att verka för ett nytt
kulturhus/samlingslokal i Södra Sandby. Detta har aktualiserats då det nuvarande kulturhus som
Kulturföreningen Trycket har i Byahuset behöver, tillsammans med övrig verksamhet i
Byahuset, flytta då Byahuset på sikt ska ersättas med bostäder. Ingen exakt tidplan för detta har
presenterats, men föreningsverksamheten är i akut behov av ersättningslokaler så att de inte
tvingas pausa sin verksamhet i väntan på nya lokaler.
Den kulturverksamhet som bedrivs i Byahuset är ett oerhört viktigt inslag i kommunens
kulturliv. Den kulturverksamhet som Kulturföreningen Trycket bedriver är inte bara bred, den
innehåller också kommununika inslag då det är en kulturscen utanför staden som fungerar som
återkommande gästscen för större institutioner. I visionen att hela Lunds kommun ska leva och
utvecklas är detta något väldigt viktigt att slå vakt om och skapa bra utvecklingsförutsättningar
för.
Kulturföreningen Trycket har pekat ut det centralt belägna bussgaraget som en önskvärd ny
destination. För detta har de också presenterat en vision om hur huset skulle kunna användas
och gestaltats. Vikten av ett kulturhus i Södra Sandby har också uttryckts av en enig kultur- och
fritidsnämnd vid återkommande tillfällen.
Ett nytt kulturhus kräver ekonomiska resurser. Dels för investering i lokaler, men även driften
behöver säkras. Men än så länge har inget återkopplats kring det uppdrag som kommunstyrelsen
beslutat om. Varken i form av möjliga placeringar för kulturhus, vilken verksamhet som ska
innefattas eller vilka ekonomiska resurser som krävs. För varje månad som går blir tiden då
föreningarna kan vara kvar i Byahuset kortare och kortare. Därför krävs det ett skyndsamt
agerande i frågan.
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till det ansvariga kommunalråd Jan
Annerstedt (FNL):
•

Hur nära förestående är Lunds kommun ett slutgiltigt beslut om ett nytt
kulturhus/samlingslokal i Södra Sandby och vad beräknas detta krävs ekonomiskt från
Lunds kommun?

•

Utreds andra möjliga placeringar av ett kulturhus än bussgaraget?

•

Utreds även ersättningslokaler för övriga föreningslivet i Byahuset?
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