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Övrigt
Vänskapens hus hänger på en skör tråd – Rädda Vänskapens hus
Lunds kommun har sagt upp nyttjanderättsavtalet med
Vänskapens hus. Nyttjanderättsavtalet har gällt i över 25 år, men
nu avser kommunen inte att förnya avtalet. Avsikten är att sälja
huset. Huset som är byggt 1794 byggnadsminnesförklarades av
länsstyrelsen 1990. Nyttjanderättsavtalet innebär att Vänskapens
hus tog på sig ansvaret att sköta underhållet av huset mot att man
fick driva den sociala verksamhet som man haft i huset de senaste
42 åren. Vänskapens hus rymmer många religiöst och
partipolitiskt obundna ideella stödgrupper med ett brett socialt
arbete. Huset har haft omkring 450 besökare per vecka. Mer än
10-tal grupper har sin verksamhet i huset. De flesta av dessa
arbetar med att stödja och hjälpa varandra när de har hamnat i
missbruk, har psykisk ohälsa eller i övrigt söker gemenskap. All
verksamhet är ideell och grupperna där många tillämpar s.k.
tolvstegsmodellen för självhjälp bekostar verksamheten själva
genom ett mindre bidrag från deltagarna själva. Den låga
kostnaden för lokalerna har varit förutsättning för att
verksamheten har kunnat genomföras. Ingen av grupperna har
kommunala bidrag. Skötseln av fastigheten har skötts med i
huvudsak ideella krafter och länsstyrelsens kulturenhet har
förklarat sig nöjd med underhållet av huset som sker utan att några
ingrepp görs som kan minska det kulturella värdet av det gamla
huset. Både den sociala verksamheten och skötseln av det fina
kulturhuset sker utan kostnad för Lunds skattebetalare!
Två ledamöter i kommunfullmäktige har motionerat om att
nyttjanderättsavtalet ska förnyas och därmed skapa en trygg
förutsättning för den fortsatta verksamheten i Vänskapens hus.
Risken är att motionen kommer att behandlas så sent att
verksamheten i huset har kollapsat.
Skriv ditt namn under detta Lundaförslag med innebörden att
kommunfullmäktige snarast beslutar om att förlänga
nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus.
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