
Till Jesper Jakobsson 

Kommunkontoret 

Lund den 7 aug 2018  

 

 

Hej Jesper, 

 

Jag är sammankallade i föräldragruppen gällande nya lokaler för LIMUS Musikskola. 

Enligt Anders Almgren ligger bollen att lösa de medföljande ekonomiska problem hos dig.  

 

Vår musikskola har av Lunds Kommun försatts i en mycket påfrestande sits eftersom kommunen 

vill att de ska lämna sina prisvärda och optimala lokaler på Svaneskolan. De har tillsammans 

med serviceförvaltningen idogt letat nya lokaler under nu 7 månader, något som redan nu har 

stulit enorm kraft från deras löpande verksamhet.  

 

Fortfarande, den 7 aug, hänger hela skolan med sina 22 professionella musiklärare och allt som 

har byggts upp under decennier i luften. 

 

Vi föräldrar vet inte om våra barn kommer ha kvar sina älskade musiklektioner längre än bara 

höstterminen, småbarnsföräldrar vet inte om de kan starta kurser i Music Kindergarten i 

november, vuxna kan inte längre köpa klippkort som vanligtvis gäller 6 månader. Lärarna med 

hög kompetens riskerar att bli arbetslösa inom kort och den oerhört engagerade ledningen med 

Gabriele Katthän och Fredrik Schützer håller nu på att förlamas av oro.   

 

Den här ytterst påfrestande situationen måste lösas skyndsamt nu. 

 

Jag vet att kommunen förespråkar att LIMUS att flytta in i Gernandska huset. Jag har tittat på 

lokalerna i fredags. Läget är superbra.  Med en del anpassningar i planlösningen och rejäla 

ljudisoleringar kan huset bli en bra lösning för LIMUS. 

 

Däremot är den mycket högre hyran ett problem. Vi föräldrar har redan i maj genom en 

underskriftssamling gjort klart för kommunen att vi inte accepterar ännu högre avgifter.  Vi vet att 

musikchecken har beräknats kosta 11 000 kr per barn och år. Med andra ord är det (minst) 

11 000 kr som varje barn med plats på Kulturskolan redan nu får i subvention av kommunen. 

 

 Våra barn får hittills 0 kr av kommunen. Det är beundransvärt att LIMUS enbart med våra 

pengar, minus 25% moms, kan producera musiklektioner med en sådan hög kvalitet.  

 

Vi i föräldragruppen har räknat ut att enbart elever som skulle vara ”musikchecksberättigade”, dvs 

7-20 år, boende i Lunds kommun skulle kosta kommunen 2,5 milj kr om de skulle gå på 

Kulturskolan.  

 

 Vi vill att kommunen nu i alla fall betalar 350 000kr/år för att täcka den högre hyran som LIMUS 

utsätts för. Detta under en ansenlig tid på minst 5 år eller tills musikchecken äntligen ges till alla 

barn – och inte bara till barn på Kulturskolan.  

 

Det finns många goda anledningar varför LIMUS är betydelsefull för hela Lunds Kommun. 

 

 

Särskilt vill vi påtala: 

 



- Det seriösa helhetskonceptet från tidig ålder till vuxen, inklusive Young Academy 

- Professionella pedagoger och kompetent ledning 

- Den internationella inriktningen som även är en viktig integrationsfaktor 

- Klassisk inritning med tyngdpunkt på kunskap, hantverk och livslångt lärande 

- Det stora utbudet av instrument att välja emellan 

- Ett upplägg där individuella lektioner och ensemblelektioner varvas 

- Sommarkurser - 96 barn i sommarkurser denna sommar! 

- Det stora konsertutbudet med stort antal aktiva elever varje år 

- Tätt samarbete med Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö 

- En lång tradition att arbeta för nyskriven musik av och för unga människor.  

 

 

Jag ber dig att härmed att omgående föreslå de beslutande politiker en lösning som gör att 

LIMUS kan flytta in i Gernandska huset i januari 2019 utan att framöver belastas med högre hyra 

än den nuvarande på Svaneskolan.  

 

Med vänlig hälsning 

EK 

Mamma till tre musicerande barn 

Tel 

Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


