Möte på Marieholms bibliotek om samarbete för att bevara huset för
Marieholms föreningar m.m. den den 24:e februari 2016.
Närvarande:
Nils-Eric Carlsson
Majblommans vänner
Nils-Olof Gunnarsson Svenska kyrkan
Anna Gunnarsson
Marieholmsföretagarna
Solveig Lemnell
Lions, Eslöv
Monica Åberg
Röda korset
Kerstin Nilsson
Röda korset
Lillemor Lindström
Röda korset
Göran Lemnell
Röda korset
Michael Harding
Marieholmsföretagarna
Christin Carlsson
Marieholms barnloppis
Andreas Ekenberg
Marieholms IS
Britt-Marie Carlsson Svenska kyrkan
Sven Månsson
Marieholms Byaförening
Cerny Ericson
Svenska kyrkan
Stefan Fredriksson Marieholms Byaförening
Rasmus Gustafsson Marieholms Byaförening
Nils Jönsson
Skånska Dagbladet

nilseric@outlook.com
nilsolof.gunnarsson@spray.se
lugnahander@gmail.com
glemnell@telia.com
marieholm2002@yahoo.se
shetan@telia.com
lillemor.l@pavilionclub.se
glemnell@telia.com
info@marieholmsforetagarna.se
christin.carlsson@outlook.com
andreas.ekenberg@comhem.se
britt-marie.carlsson@svenskakyrkan.se
fam.maansson@telia.com
cerny.ericson@svenskakyrkan.se
stefan.fr@telia.com
info@rasmusgustafsson.se

Andra som kunde varit med
MH-gården, Nattvandrarna, PRO Marieholm, SPF Marieholm, Socialdemokraterna
Marieholm, Centerpartiet Marieholm, LRF Marieholm, Boule klubben, Räddningstjänsten
Marieholm, Koloniföreningen och veteran Brankåren.
Frågor att diskutera:
• Vill vi behålla huset?
• Kan vi skapa en arbetsgrupp för det?
• Hur ska vi agera?
• Ska vi ha ett möte med kommunen?
• Vad säger våra politiska partier?
• Vilka föreningar har lokal idag?
Punkter som kom upp vi runt bordet diskussion:
• Det saknas en samlings lokal i byn.
• Det behövs en möteslokal
• Det kan behövas en ”rep” lokal för orkester eller kör
• Svårt med bokning av lokal i Centrumhuset.
• Vad är driftskostnaderna idag för huset?
• Det kan finnas möjlighet att få hjälp med arbete via arbetsförmedlingen.
• Huset tillhör Marieholm.
• Marieholms rummet ska bevaras, plockas det ner kommer det aldrig upp igen.
• Lokalen kan användas av flera grupper samtidigt.
• Det kan bli ett Allaktivitetshus.
• Det bedrivs språkcafe’ för invandrare. För det behövs en lokal.
• Vad är de ekonomiska villkoren?
• Engagemanget ska finnas i Marieholm för att skapa en lokal.
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Huset kan användas till andra utställningar än Marieholms rummet.
Huset kan användas för föredragshållning.
Det är en gammal byggnad. Det finns ett upprustnings behov.
Det finn mycket historia i huset, bank, läkare, kommunkontor, bibliotek m.m.

Bestämdes att bilda en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan om hur huset kan bevaras
för Marieholm. I gruppen ingår:
Rasmus Gustafsson
Lillemor Lindström
Sven Månsson
Nils-Olof Gunnarsson
Solveig Lemnell
Nils-Eric Carlsson
Bestämdes att bjuda in kommunalråden Johan Andersson och Henrik Wöhlecke för att
öppna upp för diskussion med kommunen. Solveig kontaktar dem.
De som använder Centrum huset idag, kan de vara intresserade att deltaga i denna lokalen,
bibliotekshuset?
Det förkommer förstörelse av huset. Fönsterrutor kossas m.m. Det måste man beakta, huset
är och blir obebott.
Nils-E Carlsson ska försöka skapa någon ritning över huset.
Hur kan ovanvåningen användas. Frågetecknet är handikapp anpassning. Bidrag ska finnas
speciell för att t.ex. installera hiss.
Ska man bilda typ en hembyggsförening för att driva huset?
Kan Skånetrafiken ha något intresse av en lokal. Kan kanske behövas nu i början när tågen
ska börja gå.
Kan det finnas behov av turistinformation.
Längre fram behövs grupper för finansiering, aktiviteter, utställningar m.m.
Inget nytt datum bestämdes. I första hand avvaktar vi mötet vi ska ha med kommunalråden.
Mötet avslutades.
Efter mötet har Solveig återkommit. Mötet med kommunalråden och arbetsgruppen blir
torsdagen den 10 mars kl. 13:00 på biblioteket.

Vid pennan Sven Månsson
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Mail Lista
nilseric@outlook.com; nilsolof.gunnarsson@spray.se; lugnahander@gmail.com;
glemnell@telia.com; shetan@telia.com; lillemor.l@pavilionclub.se;
info@marieholmsforetagarna.se; christin.carlsson@outlook.com;
andreas.ekenberg@comhem.se; britt-marie.carlsson@svenskakyrkan.se;
fam.maansson@telia.com; cerny.ericson@svenskakyrkan.se; stefan.fr@telia.com;
info@rasmusgustafsson.se; marieholm2002@yahoo.se;
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