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Limus musikskola måste lämna sina lokaler – kan läggas ned 

Limus musikskola har sagts upp från sina lokaler på Svaneskolan. 

– Hittar vi ingen ersättningslokal måste vi lägga ner, säger skolledaren Gabriele Katthän.  

Görel Svahn 

 

 
Limus musikskola läggs ner om inga ersättningslokaler hittas. 

Bild: Limus musikskola  

 

Beskedet om uppsägning kom i januari. Den 31 december ska musikskolan vara ute ur lokalerna. Gabriele 

Katthän och hennes kollegor söker nu med ljus och lykta efter nya lokaler att undervisa musikeleverna i. 

Anledningen till uppsägningen är att Svaneskolan så småningom ska rivas för att ge plats för det nya 

Hedda Andersson–gymnasiet som redan i höst startar i mindre format – i samma korridor som musikskolan 

finns i nu. 

– Det känns som att vi offras. Skolförvaltningens tillfälliga lokalbehov borde kunna lösas på annat sätt än 

att rasera en väl etablerad och väl fungerande musikskoleverksamhet, menar Gabriele Katthän, som vänt 

sig till hyresnämnden för att få uppsägningen upphävd. 

Drygt 340 barn och ungdomar undervisas på musikskolan och 22 professionella musiklärare sysselsätts. 

Den privata musikskolan har hyrt lokalerna av kommunen sedan januari 2007. 

– Lokalerna är specialanpassade för musikundervisning med ljudisolering i väggarna. Rummen är 

utrustade med stora instrument och det finns hiss. Eftersom vi inte får bidrag från kommunen måste 

kostnaderna bäras av barnens föräldrar genom avgiften. Vi är därför beroende av låg hyra, vilket vi har här. 

Att hitta liknande lokaler är lättare sagt än gjort. 

– Vi vill hitta en lösning men det ser mörkt ut. Lyckas vi inte får vi lägga ner vår verksamhet, säger 

Gabriele Katthän. 

Enligt Jonna Myrebris, fastighetschef på Lundafastigheter, letar kommunen efter en ersättningslokal till 

Limus musikskola. 

– Men eftersom vi har sett över vårt bestånd finns det inte många tomma lokaler kvar. Och vi måste i första 

hand prioritera att de kommunala verksamheterna har lokaler. 

Men det rör sig om över 300 barn som kan stå utan musikundervisning? 

– Absolut. Det är en verksamhet som är uppskattad av många. Och situationen är inte helt omöjlig. Kultur- 

och fritidsförvaltningen har lokaler som kanske kan samutnyttjas. Tomma lokaler som privata aktörer äger 

kan också vara ett alternativ. 

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) påpekar att Lunds kommun har starka nätverk och 

partners i olika projekt. 

– Limus är en fantastiskt verksamhet och jag vet att det letas efter alternativ. Kanske kan man tänka sig en 

temporär lösning i väntan på en permanent. 
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