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Kulturskolan får inte plats
Ny kommunal förvaltning flyttar in

Det är trångt om saligheten i Markaryds kommuns lokaler just nu. Kulturskolans verksamhet får inte plats i P-huset, sägs det från socialdemokratiskt 
håll. Foto: LeiF Lundström

MarkaryD Då den 
nya kommunala för-
valtningen nu flyttar 
in i KCM:s P-hus i Mar-
karyd så måste kultur-
skolan flytta ut. Det 
är en omöjlighet att få 
plats med allt i samma 
byggnad, säger Soci-
aldemokraterna som 
snart kommer med 
ett förslag på hur man 
skulle kunna lösa pro-
blemet.
– Något som vi tänkt lämna 
in en motion om till näst-
kommande möte (kom-
munfullmäktige) är ju nya 
lokaler för vår kulturskola, 
musikskola, ungdoms-
verksamhet. Vi ser ju när 
den nya förvaltningen nu 
flyttar in på byggnad P på 
KCM, så börjar ju det äta av 
de lokalerna och då är frå-
gan..., säger Joakim Pohl-
man (S) som är vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen.

Får Kulturskolan plats?
– Nej, det gör den inte. 

Den åker ju ut därifrån. 
Musikskolan och de bi-
tarna därifrån.

Både den nya arbets-
marknads- och integra-
tionsförvaltningen och 
kulturskolan får alltså inte 
plats i lokalerna. 

– Nej, det få de inte. 
På samma plats ligger 

också ungdomsgården i 
Markaryd, Overground. 

– Den har tyvärr inte, 
tycker jag, haft en bra pla-
cering någon gång. Den 
har kommit felaktigt nere 
på ett industriområde, sä-
ger Joakim Pohlman.

Samla ihop
Allt finns det inte utrym-
me till i P-huset, är därmed 
Joakim Pohlmans bedöm-
ning.

- Vi har ett förslag på var 
man ska lägga det. Men då 
handlar det kanske om in-
köp av nya fastigheter till 
kommunen. 

Joakim Pohlman kommer snart att lägga fram en motion 
om var den kommunala kulturskolan bör finnas i framti-
den. 

För 10 till 12 år sedan, 
berättar Pohlman, så kom 
det en motion till kom-
munfullmäktige om att 
man borde ha ett särskilt 
allaktivitetshus i Marka-
ryds kommun. Han minns 
det som ett förslag som 
först kom från Vänster-
partiet, som då fanns re-
presenterat i Markaryds 
kommunfullmäktige.

– Man tittade på olika 
lokaler om var det kunde 
vara lämpligt, säger Joa-
kim Pohlman. 

Pohlman kan tänka sig 
att man nu så att säga dam-
mar av det gamla förslaget 
med allaktivitetshus och 
samlar ungdomsgården, 
kulturskolan, replokaler 
för ungdomar på en och 
samma plats i kommunen. 

Under en tid stod Haga-
skolan i Markaryd tom. 

– Då skulle man kunna 
titta på om Hagaskolan 
skulle kunna vara ett 
lämpligt alternativ... men 
nu är ju den fylld med 
skolverksamhet. 

Hagaskolan som stäng-
des för några år sedan, har 
nu öppnat igen, på grund 
av brist på skollokaler i 
Markaryds skola.

– Men ska man göra nå-
got sådant, vilket jag tror 
att det kan tänkas bli, så 
kan det bli någon typ av 
kommunal verksamhet 
där. 

Bygga hiss
Det första man borde göra 
på Hagaskolan, anser Pohl-
man, är att bygga en hiss i 
fastigheten. 

– Och kanske redan nu 
börja projektera för en 

hiss. För då öppnar man 
upp möjligheter för hur 
man kan använda huset 
långsiktigt, säger Joakim 
Pohlman.

Så kulturskolan åker ut 
direkt då från P-huset?

– Ja när det åker ut... 
ja, det tror jag att den gör 
eftersom de håller på att 
bygga om nere på byggnad 
P just nu.

Och det finns inga pla-
ner på var 
den (kultur-
skolan) ska 
vara istället?

– Vet inte. 
Som sagt jag 
är inte alltid 
med i de där 
inre samta-
len, när man 
pratar just 
om de här bitarna. Men lo-
kalfrågan har varit en stor 
fråga och kommer att vara 
en stor fråga,

Är hemligt
Det har redan gjorts en del 
lokalutredningar i Marka-
ryds kommun, förklarar 
Pohlman. Både när det 
gäller LSS-boende och för-
skolor. Det handlade då om 
vad det fanns för lämpliga 
platser som man kunde 
använda sig av.

Men det måste vara rätt 
svårt att hitta lämpliga 
lokaler för en sådan verk-
samhet (kulturskolan), 
särkilt om kommunen har 
planer på att bygga ut kul-
turskolan?.

- Det finns en lokal och 
det kommer jag att skriva 
om i motionen, där vi kom-
mer att lägga förslag på 
vilken fastighet vi skulle 

kunna ha det i, säger Joa-
kim Pohlman.

Vilken fastighet är det?
– Det kan jag inte säga. 

Då kommer du ju att skri-
va det och det får du inte 
gör innan...

Det finns dock möjlig-
heter för goda lokaler åt 
kulturskolans växande 
verksamhet, menar Pohl-
man och Socialdemokra-
terna. Partiet tänker driva 

denna fråga 
och vill att 
kommunen 
undersöker 
om det är 
möjligt att 
förverkliga 
förslaget i 
den kom-
mande mo-
tionen.

Vad Allianspartierna i 
Markaryd har för idéer 
och förslag i frågan, det vet 
inte Pohlman ännu. Detta 
eftersom inga diskussio-
ner har hunnit föras med 
KD, C och M. 

Pohlman talade nyligen 
också med fritids- och kul-
turchef, Tord Gustafsson.

– Och han visste inte var 
den (kulturskolan) skulle 
ta vägen. Men jag vågar 
inte säga vad de har för 
funderingar i ukn (utbild-
nings- och kulturnämn-
den).

Så småningom kommer 
Smålänningen att göra en 
uppföljning om vad som 
händer med Markaryds 
kulturskola.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

”Man tittade på 
olika lokaler om 
var det kunde vara 
lämpligt”, 

Joakim Pohlman 

Syrisk  
eftermiddag  
är på gång
MarkaryDs koMMun 
Pensionärsföreningen 
SPF Seniorerna Markaryd 
fortsätter under våren 
med sina språkträffpunk-
ter, som är till för att 
nyanlända personer ska 
kunna träna på att tala 
svenska. 

En plats som gäller är 
Gula huset i Markaryd 
den 21 januari, 22 fe-
bruari, 22 mars, och 19 
april. Språkträffpunkter 
blir det också på Stig Inn 
i Strömsnäsbruk den 9 
februari, 2 mars, 6 april, 
och 27 april.

Sedan planeras det 
även för en utflykt och en 
syrisk eftermiddag. I sam-
band med denna kommer 
man att laga till och äta 
syriska maträtter.

Bridge
MarkaryD Säsongstar-
ten i Markarydsbridgen 
lockade elva par med 
medel 88. Paren som skött 
julträningen bäst var: 1) 
Ingemar Nilsson - Gullevi 
Henling 117,8, 2) Tommy 
Nilsson - Maud Karlsson  
107,8 , 3) Sven Pettersson - 
Lennart Winkvist 105,6, 4) 
Marianne Jonasson - Ann-
Marie Fransson 100,2, 5) 
Ingvar Johansson - Börje 
Andersson 94,6.

Traryds  
Bridge
TraryD Traryd Bridges 
partävling den 10 janu-
ari samlade 10 par varav 
följande kom över medel 
som var 84 poäng.

1)Kjell Bertilsson/Börje 
Andersson 122 poäng, 2)
Anne-Marie Fransson/
Elon Trapp 89, 3)Sven Pet-
tersson/

Aita Nilsson 86, 4)Ing-
Britt Arvidsson/Margarer-
tha Korssell 84.

Borrmaskin 
och mobil stals 
ur lastbil
sJöhulT Någon har brutt 
sig in i en lastbil under 
natten mellan söndagen 
och måndagen.

Lastbilen stod uppställd 
i Sjöhult, och det som stals 
var en borrmaskin och en 
mobiltelefon samt kredit-
kort och betalkort.

Har du hört
eller sett något?

Tipsa oss!

Skriv SML [mellanslag] TIPS
följt av ditt meddelande

till 721 21


