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Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag -installera kök i
hembygdsstugan
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag inkom till Hörby kommun 2017-04-20 med förslag
att låta hembygdsstugan vara kvar samt installera ett enkelt kök för
bakning och försäljning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-28 att
medförslaget får ställas och att medborgarförslaget överlämnas till
Kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag inkom till Hörby kommun 2017-04-20 med förslag
att låta hembygdsstugan vara kvar samt installera ett enkelt kök för
bakning och försäljning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-28 att
medförslaget får ställas och att medborgarförslaget överlämnas till
Kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Hembygdsstugan är en så kallad Ryggåsstuga med äldsta delen från
1600-talet. Byggnaden omfattar både sitt ursprung i 1600/1700talets bostad och övergång till det typiska 1800-talshemmet - vilket
gör stugan unik.
Varje rum är viktigt att hållas intakt då stugan utgör ett viktigt
tidsdokument.
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Stugan är inredd så att det ska gå att få en upplevelse av ett typiskt
skånskt bondehem och dess utvecklings-historik under perioden
1600-1800-talet.
En café-rörelse skulle kräva en nyuppförd intilliggande byggnad,
vilket det varken finns utrymme för eller ekonomi till.
Genom flyttningen till museet skulle stugan införlivas med museets
öppettider och därmed kunna visas upp året runt. Vid museet finns
bättre möjligheter till tidstypiskt trädgård och uppbyggnad av olika
aktiviteter (ex sommarcafé) runt stugan.
Att i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda arbetstillfällen för
att bedriva mer verksamhet i hembygdsstugan är ett bra förslag, men
kräver arbetsledning. Detta är något vi inte klarar hantera med
nuvarande förutsättningar, men som skulle underlättas med en
placering vid Hörby Museum.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget
Motivering till beslut
En café-rörelse skulle kräva en nyuppförd intilliggande byggnad,
vilket det varken finns utrymme för eller ekonomi till.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0828
Beslutet skickas till
Förslagsställare
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