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Närvarande:
Margareta Mörck Åström (FP), ordförande MMÅ
Stig Olsson (SD),
Siv Duvling (S),
Charlotte Wachtmeister (M), CW
Patrik Wilhelmsson (KD),
Kristina Backe (C),KB
Jenny Wenhammer (MP) JW
Tove Lorentz (V),TL
Lars Wästberg, LW
Margareta Sandberg Jönsson, MSJ
Siri Sjögren,
Annelien van der Tang Eliasson (sekr)

Före mötet informerar Bo Gripsten (vd för Svalövs Lokaler AB) och Gunnar Bengtsson (ordförande
Svalövs Lokaler AB) om Magasinet i Svalöv. Här följer en kort sammanfattning:
Gunnar Bengtson tackar för inbjudan till kulturberedningen. Frågan om rivning av Magasinet har de
senaste månaderna fått mycket uppmärksamhet. År 1988 tog kommunen över Magasinet och
redan då fanns det planer på att riva byggnader ut mot Svalegatan. De senaste tio åren har
Magasinet återkommit på dagordningen. Det har funnits planer för ombyggnad till
bibliotek/vetenskapsrum och en station. Tyvärr har det inte funnit ekonomiska förutsättningar för
ombyggnaden och dessutom står Magasinet för nära järnvägen, vilket gör att Magasinet inte kan
fungera som offentlig byggnad. P.g.a. stora renoveringsbehov och höga uppvärmningskostnader
har alla försök att sälja Magasinet misslyckats.
TL påpekar att Emmaus har visat stort intresse för Magasinet, men företaget har aldrig fått svar från
kommunen.
JW förespråkar en försiktig politik när det gäller rivning av historiska byggnader. Tio år är en väldigt
kort period i en historisk byggnads perspektiv. Man kan aldrig återkalla rivningen av en sådan fin
historisk byggnad som utgör Svalövs ansikte. JW håller med om att i dagens läge ser Magasinet
förfallet ut och därför undrar hon hur rivningskostnaderna förhåller sig till kostnader för att
upprusta Magasinet utvändigt, d.v.s. nya fönster och upprustning av platsen utanför Magasinet.
Om så sker kunde Svalöv få ett ansikte att vara stolt över. Under tiden kan man fundera kring vilka
verksamheter Magasinet kan rymma och samtidigt skapa tillfälle för potentiella intressenter. KB
bifaller och understryker – liksom JW- vikten av varsamhet vid rivning av gamla historiska
byggnader.
CW poängterar att beredningen inte är det rätta forumet för att diskutera rivningsbeslut av
Magasinet och påpekar att rivningsbeslutet står fast.
MMÅ tackar Gunnar Bengtsson och Bo Gripsten för den utförliga informationen och öppnar
beredningens möte .
2 . Justering och godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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3. Genomgång minnesanteckningar från möte 15 september 2011
C W efterlyser en lägesbeskrivning av Kulturberedningen Skåne Nordväst. Hon framhåller att det är
viktigt att beredningens arbete med kommunens kulturprogram ansluter till regionens arbete.
Nästa möte ger MSJ en lägesbeskrivning av arbetet med ett kulturprogram inom Skåne Nordväst.
TL påpekar att även hon yttrade sig positivt till att Magasinet bevaras.
4. Arbetsmetod – struktur – genomförande
MMÅ inleder diskussionen med att berätta att hon och CW nyligen deltog i en nordisk konferens
med 400 deltagare som handlade om betydelsen av kultur för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Även om vi alla är medvetna om vikten av kultur, finns det nu forskning som vetenskapligt bekräftar
detta med mätbara resultat. MMÅ kommer att skicka ut information om konferensen till
ledamöterna.
MMÅ menar att konferensens titel ”Kultur för livet” skulle fungera utmärkt även som titel på vårt
kulturprogram i Svalöv. MMÅ undersöker om vi får använda detta namn.
En diskussion följer om tillgång till naturen och naturupplevelsen kan ingå i målen. JW framhäver
att även trädgårdar och Svalövs offentliga planteringar ska tas med. Detta handlar ju om den miljö
som medborgarna ständigt rör sig i. En attraktiv miljö är en utmärkt del att ha med i
marknadsföringen av kommunen. JW undrar om det finns någon skriven skötselplan, om en
landskapsarkitekt har varit involverad och hur man hanterar blomlökarna. CW lovar att undersöka
om det finns någon plan för den offentliga trädgårdsskötseln och också kolla om det finns avtal
kring lökhanteringen.
Hur kommunen sätter skyltar vid historiska byggnader är viktigt för att profilera kommunen. Det
är ett enkelt sätt att visa stoltheten över våra kulturminnen.
Arbetsmetoden som finns beskriven i ett processdiagram diskuteras. Det påpekas att brukare kan
vara kulturutövare och vice versa. Det är i princip möjligt att samma person är involverad i två
diskussioner utifrån sin båda roller. Mötet med kulturutövare kan inledas med ett stormöte med
mingel och introduktion till gruppdiskussioner. Deltagarna delas sedan in i små grupper för att
diskutera de olika frågorna.
Beredningen beslutar att skicka ut en inbjudan till kulturutövare med några frågor kring deras
verksamhet, utveckling och behov. Utifrån svaren är det lättare att organisera
gruppdiskussionerna. Inför nästa möte förbereds en konceptinbjudan och frågorna som ska ställas.
Lars Wästberg framför, att det är viktigt att skriva i inbjudan att regeringen numera kräver att
kommuninvånarna ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige har svarat på kravet genom att tillsätta denna beredning. Proceduren, så som
den är beskriven i processdiagrammen, godkännes och det beslutas också att mötet ska hållas på
Fridhems Folkhögskola.
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