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Yrkande svar på Göteborgsförslag 1056: Skapa ett medborgardrivet 

kulturcentrum i Gamla Lundby gymnasium diarenummer N139-0053/20 
 
Gamla Lundby Gymnasium är en viktig plats för Lundby och Hisingen. Många från 
Hisingen har läst på och tagit studenten från detta över 50 år gamla läroverk. 
Bakgrunden som Hisingens första gymnasium gör läroverket viktigt för vår stadsdels 
identitet och historia. Även kulturhistoriskt finns ett värde i platsen genom Lisa 
Larssons fresk. Det är därför lätt att förstå varför förslagsställaren argumenterar för att 
byggnaden även i framtiden ska komma så många som möjligt till del. Liksom varför ett 
stort antal människor valt att ställa sig bakom förslaget.  
Vi har ett stort behov av skolplatser i vår stadsdel, och det är därför logiskt att inte 

tillstyrka förslaget, då planering för skolverksamhet i delvis nya lokaler pågår för 

platsen. Vi instämmer helt i att Aulan ska behållas och bland annat kunna fungera som 

en konsertlokal och att uppmuntra bruket av salen utanför skoltid.  

En vital del av förslaget är att en restaurang på platsen skulle medföra dels 

arbetstillfällen och dels ett stort mervärde för de aktörer som önskar genomföra olika 

arrangemang på platsen. I förvaltningens bedömning står det att ”En klok disponering 

av entréyta med möjligheter till enklare förtäring skulle medföra att arenan blev 

optimal för alla typer av publika event.”  

Vi menar dock att större serveringsmöjligheter skulle göra evenemang på lokalen än 

mer attraktiva. Detta skulle göra Lundby till ett mer attraktivt besöksmål, medföra 

mervärden för våra medborgare samt ge både miljö- och ekonomivinster då stadens 

lokaler används mer optimerat.  

Konkret menar vi att köket i den tänkta skolan bör byggas som ett tillagningskök med 

möjlighet för uthyrning till verksamheter, exempelvis social företag, som har de 

tillstånd som krävs för sådan verksamhet. Skolköket kan då nyttjas i samband med 

arrangemang i konsertsalen, givetvis under tider då kärnverksamheten inte behöver 

köket. 

Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden lägga till följande attsats till tjänsteutlåtandet 

förslag till beslut: 

3. Stadsdelsnämnden uppmuntrar aktuella förvaltningar att vid planeringen av Gamla 
Lundby Gymnasiums område tillse att kommande kök kan användas av utomstående 
verksamheter i samband med arrangemang utanför skoltid och att ett sådant nyttjande 
i framtiden uppmuntras. 


