Pressmeddelande - Funktion går före fluff! Liberalerna sågar planerna på kulturhus
- Örnsköldsvik behöver en kulturscen, konstaterar Liberalernas gruppledare Magnus Melin.
- Men vad som behövs är en lokal för mellan 500-1000 personer och som fungerar för både
rockband och stråkorkester.
På Liberalernas årsmöte lyftes frågan om ett eventuellt kulturhus i kommunen. Vilket blev starten till
en lång diskussion. Men någon debatt blev aldrig aktuell då ett enat möte varken såg möjligheter eller
nytta med att bygga ett kulturhus enligt kulturhusutredningens förslag.
Sedan tidigare är beslutat om bygge av tre nya förskolor á 40 miljoner styck och förslag finns om
bygge av ny simhall för 72 miljoner.
- Våra skolor läker in och vi har misskött underhåll på våra fastigheter i decennier, konstaterade Irene
Wallström, som även är ersättare i bildningsnämnden.
- När vi kommer behöva en ny gymnasieskola är det helt otänkbart att slänga ut 300 miljoner kronor
på ett kulturhus!
Liberalernas årsmöte konstaterade att en så stor investering, förutom att sluka investeringsbudgeten
även kommer att bidra till att tömma de kulturlokaler som idag finns i hela kommunen.
- Tomma lokaler, höjda driftkostnader och minskad mångfald är inte något vi som liberaler vill ställa
oss bakom, säger Magnus Melin.
- Vi vet ju vad som saknas. En lokal för mellan 500-1000 personer och som fungerar för både
rockband och stråkorkester. Den behöver inte vara snygg. Funktionell, stor och lätt att ljud- och
ljussätta. Inget fluff.
Liberalerna Örnsköldsvik kommer inför valet 2018 föra en politik för ökad öppenhet. Det ska gå att
redovisa vad varje enskild skattekrona använts till. - Tiden då avtal slöts i dunkla rum är förbi,
konstaterar Magnus Melin. Individens möjlighet att själv påverka sin vardag måste försvaras.
Det alternativ som Liberalerna fastnat för är att utveckla Framnäsudden ytterligare. Lugnviksparken
kommer att utvecklas till en utomhusarena, Fjällräven Center attraherar redan idag stora konserter
och evenemang.
- En flexibel tillbyggnad, så kallad Black box, skulle skapa stora samordningsvinster, säger Magnus
Melin.
- Det är inte bara det att prislappen på 25 miljoner kr som är mer realistisk. Området blir attraktivt som
mässområde och framtida plats för arrangemang som behöver stora arenor.
Ett enigt årsmöte antog Liberalernas viljeinriktning: Underhåll av befintligt fastighetsbestånd ska
prioriteras. Kommunen ska sälja de byggnader som andra bättre kan förvalta för att skapa utrymme till
nödvändiga investeringar, såsom en stor scen.
För kompletterande frågor kan ni ringa eller maila:
Ordf: Erica Markusson: 0703-730 334, erica.markusson@liberalerna.se
Gruppledare: Magnus Melin: 0702-74 90 55, magnus.melin@liberalerna.se

