Lunds kommunfullmäktige 2022-02-17
Svar av Jan Annerstedt (FNL) på interpellation om nytt kulturhus i Södra
Sandby, ställd av Sebastian Jaktling
Lunds kommun har visat särskilt stort engagemang under senare år för att vidareutveckla
Södra Sandby och speciellt Sandbys centrala delar.
•

Politisk enighet råder om att trafiksituationen ska lösas så att också centrum i Sandby
kan göras mera tillgängligt och attraktivt. Arbetet med denna del av
centrumutvecklingen pågår i tekniska nämnden och dess förvaltning. Flera
utredningar ligger till grund.

•

”Fokus Södra Sandby” lyfte fram många konstruktiva förslag och idéer som är
styrande för flera förvaltningars arbete med Sandbys fortsatta utveckling. Det gäller
inte minst möjligheterna och formerna för framtidens kultur- och fritidsaktiviteter i
Sandby. Det gäller också mera varierade former för boende och för verksamheter.

•

Med ”Fokus Södra Sandby” som viktigt underlag utvecklar byggnadsnämnden med
stöd av stadsbyggnadskontoret och i samråd med andra förvaltningar ett planprogram
som sätter fokus på de centrala delarna av Sandby. Programmet gäller bland annat
bättre mötesplatser, nya bostäder, varierad handel, utvidgad service och fler
möjligheter för föreningslivet. Boende i Södra Sandby och andra berörda har lämnat
många värdefulla synpunkter på planprogrammet.

•

Kommunstyrelsen har givit uppdrag till förvaltningen att verka för ett kulturhus eller
samlingslokal i Södra Sandby. Detta arbete ingår i de pågående initiativen att
utveckla Sandby och stärka Sandbys centrum.

Den kulturverksamhet som idag bedrivs av bl a kulturföreningen Trycket är ett viktigt
inslag i kommunens kulturliv. Jag känner till verksamheten i Sandby och vet att den
uppskattas av många. Jag håller med Sebastian Jaktling - och jag tror att många
Sandbybor gör detsamma - om betydelsen av den lokalt förankrade kulturverksamheten.
Samma intresse och engagemang för lokalt förankrade kultursamheter gäller för övrigt
också för Dalby och våra övriga tätorter. Det är en mycket positiv utveckling med ett så
stort lokalt engagemang.
Jag har deltagit i en presentation av idéer och framtidsmöjligheter för verksamheten, om
Trycket inte längre får vara kvar i nuvarande lokaler på grund av att ägaren till fastigheten
sannolikt tänker riva och bygga något helt annat.
Ja, det behövs lokaler för kultur- och fritidsverksamheterna i Södra Sandby. Det finns
flera föreningar som önskar plats. Detta vet alla som deltar i och bidrar till den pågående
planeringen av ett förnyat Sandby centrum. Det är också detta som utreds och planeras.
Flera lokaler och flera tomter granskas av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med
bl a tekniska förvaltningen. Det ska helst bli en långsiktigt bra lösning på både
lokalfrågorna och den fortsatta centrumutvecklingen.
Bussgaraget och den mark som hör till garaget och till hållplatserna är några av de
möjligheter som är öppna för den fortsatta centrumutvecklingen. Läget är attraktivt och
om lokalerna renoveras och används för nya syften eller om det byggs nytt på området
tillförs ännu större värden till Södra Sandby.
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