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Skapa ett kulturhus mitt i Genarp
I över 50 år, från 1894 till 1948, fanns det en järnvägsförbindelse mellan Malmö och Genarp. Snart
130 år efter att järnvägen invigdes, är de fysiska kvarlevorna av den tidigare järnvägen få. Men mitt
i Genarp finns det gamla stationshuset kvar. Under flera år nyttjades detta som medborgarkontor,
men sedan ett antal år tillbaka står huset tomt.
I planprogrammet för Genarps centrum, som byggnadsnämnden antog i december förra året, står
det skrivet så här om stationsbyggnaden:
Den gamla stationsbyggnaden mot Heckebergavägen/Slättavägen är karaktärskapande för Genarp
och programmet föreslår ett bevarande av byggnaden med visionen att det kan bli en publik
träffpunkt i form av exempelvis ett kafé eller restaurang i bottenvåningen som kan nyttja tillhörande
utemiljö. Eventuellt kan verksamheter kombineras med bostäder.

Det är dags att planprogrammets ord omsätts i handling. Både från genarpsbor och från
kulturaktörer har det funnits intresse att husets används som kulturhus. Detta är väl värt att titta
vidare på.
Innan ett beslut fattas behöver en mer djupgående utredning av förutsättningar att omvandla den
gamla stationsbyggnaden till ett kulturhus göras. I en sådan utredning behöver de fysiska
förutsättningarna utredas, en bredare behovsanalys behöver tas fram och de ekonomiska
förutsättningarna behöver gås igenom. Dessutom behöver man titta på hur detta kulturhus kan
komplettera redan befintliga kultur- och fritidsanläggningar som finns i Genarp.
Utifrån en samlad bild kan kultur- och fritidsnämnden sedan fatta beslut om hur man går vidare. I
utredningen bör det även tas i beaktande om det finns förutsättningar att förlägga kommunal
kulturverksamhet i kulturhuset. Till exempel skulle Kulturskolan kunna ha stående verksamhet i
huset och på så vis bättre nå ut till barn och unga i Genarp (med omnejd). Att varje stads- och
kommundel har minst en dedikerad fysisk plats för kulturen skulle stärka och lyfta Lunds kommuns
kulturella infrastruktur enormt. Vi vet dessutom vad ett levande kulturliv innebär för en orts
attraktivitet. Därför skulle tillskapandet av ett kulturhus i Genarp inte bara gynna de som bor och är
aktiva i Genarp idag, utan det skulle också öka Genarps attraktivitet på sikt. Det skulle dessutom
skicka en tydlig signal att kommunen vill stärka det fria kulturlivet i alla delar av kommunen.
Socialdemokraterna föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningarna att omvandla den gamla
stationsbyggnaden i Genarp till ett kulturhus. Utredningen ska inkludera såväl ekonomiska
förutsättningar, en genomlysning av byggnadens fysiska beskaffenheter och en behovsanalys,
samts

att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att i utredning särskilt ta i beaktande om kommunal
kulturverksamhet kan förläggas i huset.
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