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Förstärk arbete med bevarandet av äldre hus i Lund
Under denna mandatperiod har flera gamla eller arkitektoniskt värdefulla hus rivits eller förvanskats.
Senast revs, i det som kallas Kulturkvadranten, ett tidstypiskt fattigmanshus från 1830-talet.
Arkitektförslag på rivning av små hus på södra sidan av Mårtenstorget har presenterats. Vid station
föreslås flyttning av Tullhuset, istället för att anpassa den nya stationsbyggnaden. Dessa hus är/var
rödmarkerade som kulturellt, historiskt och/eller miljömässigt värdefull byggnader i
Bevaringsprogrammet.
Vänsterpartiet anser att vi måste värna det byggda kulturarvet och ta vara på de kvaliteter som gör
Lund till Lund. Det medeltida gatunätet, småskalighet och variation i bebyggelsen är det som gör
staden attraktiv för invånare och besökare.
Bevaringsprogrammet för stadskärnan, som presenterades 1981 och 1983 är en god grund för
ställningstaganden, men synen på stad och bebyggelse förändras så programmet är i behov av
uppdatering, särskilt med avseende på nyare arkitektoniskt värdefulla byggnader. Det modernistiska
kulturarvet såsom Arkivet har förvanskats och Stenkrossen hotas fortfarande av rivning på sikt.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
- att Bevaringsprogrammet uppdateras
- att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt heltid
- att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av byggd miljö
- att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan bedriva uppsökande och pedagogisk
verksamhet samt anordna utställningar och möten
- att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som värdefulla i Bevaringsprogrammet
- att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt Bevaringsprogrammet) tillgripa
tvångsförvaltning
- att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge rivningslov
- att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får ges utan att beslut i fullmäktige
- att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin verksamhet ska värna om det byggda
kulturarvet
- att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till, alternativt pris för, god renovering
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