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Närvaro:
Hedvig Blomberg, Hugo Book, David Llerena, Nea Gripemo, Kari Löe, Sergej Brändén,
Runa Krehla, Anna Franzén
Information från kommunen:
- Ungdomens Hus står på dagordningen för ordförande beredning där Runa ska informera
kulturnämndens ordförande om hur processen fortlöper.
- Runa ska på möte med fastighetsfolk den 7e Maj där hon ska få förslag på
ersättningslokaler för Ungdomens Hus. Hon vidarebefordrar underlaget till oss så vi kan göra
ett parallellt kvalitetskontrollsarbete.
Föreningen presenterar medlemsmötets respons på kulturförvaltningens besked:
Vi vill inte flytta för vi inte tror att det finns lokaler som lever upp till de krav vi har, samt att
det finns ett stort historiskt värde i att föreningen får vara kvar. Vi ställer oss inte kategoriskt
emot en flytt men då måste lokalerna vara bättre än de vi har idag.
Medlemsmötet har ställt följande krav på lokaler:
- Alla lokaler ska vara samlade i samma fastighet.
- Centralt så man enkelt kan göra spontana besök.
- Stora lokaler med plats för kafé, konsertlokal och många flexibla aktivitetsrum samt
replokaler.
- Inga tidsrestriktioner på när vi kan ha verksamhet i huset.
- En långsiktig lösning.
Vi och kommunen konstaterar att det finns två spår som kommer drivas parallellt. Det ena
där föreningen Ungdomens Hus bedriver en politisk kampanj för att politikerna ska öka
anslaget till föreningen så en höjd hyra kan betalas.
Det andra där kulturnämnden tar fram förslag på ersättningslokaler till en hyra på ca 1
miljon/år.
Hur kulturförvaltningen och dess representanter bemöter Ungdomens Hus:
Föreningens representanter upplever att alternativen presenteras på ett manipulativt vis, att
vår relativa okunskap om den politiska processen används emot oss, att vi inte är i ett
samarbete utan i konflikt. Vi upplever att mer kan göras för att hjälpa oss i vår sak istället för
att blint driva direktiv uppifrån.
Nästa möte:
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