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§ 1 Mötets öppnande






Presentationsrunda
Fastställande av föredragningslistan
Föregående mötesprotokoll godkändes
Val av justerare: Björn Sanders
Eventuella adjungeringar: Eva Dalman

§ 2 Presentation av temat Brunnshög och gästen Eva Dalman
Gästen Eva Dalman, projektchef på Brunnshögsprojektet presenterar
nuläget i projektet. Det är 225 HA stort område i nordöstra Lund
som börjas byggas 2017 och beräknas klart runt 2055. 40 000
människor beräknas att bo, jobba och studera i området. En
spårvagn ska gå till området som är klar och i testdrift år 2019.
Visionen är att Brunnshög ska bli en världsledande forsknings-,
innovations- och livsmiljö. Hållbarhetsutmaningarna ska tacklas via
att minimera, balansera och maximera området.
Den första etappen är Södra Brunnshög som har byggstart 2017. Det
ska bli en tät blandstad vid spårvägens hållplats. Fem byggherrar är
utsedda varav en är Svenska Studenthus som ska bygga 130
hyresrätter.
Centrala Brunnshög är nästa etapp som är på samråd just nu – där ska
byggrätterna fördelas under 2017. Där blir det även handel, service,
skola och en park. Det finns höga hållbarhetsambitioner både i
parken med närodlad mat, vissa profilhus samt tillvaratagande av
spillvärmen från anläggningarna.
Det sker en hel del utåtriktade aktiveter såsom pop-uputställningar,
kojskog, biodling och stadsodling samt plantering av blommor.
Studenterna är en viktig del för input i projektet – praktikanter tas
emot varje termin, exjobb och uppsatser skrivs, mentorsuppdrag på
LTH genomförs och det är ofta idétävlingar och besök från
studentgrupper.
Efter presentationen diskuterades följande frågor:
- Hur kan vi involvera studenterna och skapa ökad delaktighet i det
fortsatta arbetet med Brunnshög?
- Hur blir Brunnshög en öppen och hållbar stadsdel som inbjuder
studenter att leva i området?
- Hur blir Brunnshög en attraktiv plats där studenter vill vara även
på fritiden, vad bör prioriteras och vad behövs?
- Hur stärker vi kopplingen mellan Brunnshög och resten av staden?
Det önskades att det skulle gå utflykter till Brunnshög för nyfikna
Lundabor. Det skulle exempelvis kunna ske genom att buss nummer
20 går på helgerna också. Detta för att öka lärdomen om området
och den nya stadsdelen. Kopplingen till spårvägen lyftes som en
viktig del för rörligheten i området.
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Studenterna uppmuntrade projektet att använda deras kontaktnät för
att sprida de aktiveter som sker. Att få ett aktivt föreningsliv är ett
bra värde för området men då får inte priserna vara för höga. Det
påtalades att det ör en kompromiss mellan nyfikenhet och högsta
priser. För att få ett ökat engagemang för detaljplanerna kan de
skickas direkt till studentföreningarna. Andra förslag är meröppna
bibliotek med service och en ökad samverkan med idrottslivet. Detta
för att maximera kraften i Brunnshög kan det erbjudas studieplatser
och mötesplatser i denna unika forskningsmiljön.
Hyressättningen, prissättningen är viktig så att alla har råd att bo i
området. AF-bostäder är en önskvärda aktör att ha på Brunnshög.
Det föreslås innovationscenter, ”typ öppna verkstäder” såsom
Stenkrossen 2.0, Vara en riktig testbädd kopplad för studenterna till
utbildningen inte bara under uppstartsfasen utan ge utrymme för
detta långsiktigt i samverkan med universitetet. I övrigt är det
samma utmaningar som i resten av kommunen med bostäder,
kommunikation och transport.
§3 Besökare Magnus Strand från Rådrum Sverige
Rådrum har tillsammans med KompisSverige och kommunens
bolots fått ta del av de satsningen på studentmedel för att öka
informationen mellan studenter och frivillig organisationer för att så
fler engagerade.
Rådrum är en allmän samhällsvägledning med särskilt fokus mot
nyanlända. De vill stärka egenmakten och hjälpa nyanlända att
navigera i det svenska samhället och tillsammans med besökaren
hitta lösningar på problemen. Inspiration från hur de arbetar i
Storbritannien men anpassning till svenska förhållanden. Det finns
en brist på en generell rådgivning och personerna ska inte behöva
skickas runt mellan olika aktörer utan får svar på sina frågor. Det
finns fysiska mötesplatser runt omkring i Skåne och i Lund är
mötesplatsen biblioteket. Bland de frivilliga ska hälften vara
etablerade och hälften ska vara nyanlända med språkkompetenser.
§4 På gång bland studenterna och nämndledamöter
Kommunstyrelsen- nu är www.bopoolen.nu:s sida är invigd.
Visionsarbetet har gått vidare och nu finns ett föra utkast för Lunds
kommun. Budgetarbetet inför 2018 har påbörjats.
Byggnadsnämnden arbetar med detaljplaner för södra och centrala
Brunnshög.
Utbildningsnämnden har som alla andra nämnder i uppdrag på att ta
fram ett sparbeting på 3% - 5% - 7% precis som alla andra nämnder.
Kultur och fritid har fått en ny ordförande i Elin Gustafsson från och
med 1/1 2017.
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LUS – en utredning om flytt av vissa av universitets verksamheter
till Science Village genomförs just nu. En rapport har släppts om
campus Helsingborg där kommunens samverkan lyfts fram. En träff
med LKF har genomförts om ett nytt open labprojekt. En ny
Lundagårdsredaktör Filip Rydén är vald.
Kuratorskollegiet har fått efterträdare valda.
Studentlund – en ny kår är välkomnad i samarbete och det är den
kåren vid den konstnärliga fakulteten i Malmö
Teknologkåren – en ny tidtabell för bussarna har skapat kaos för
studenterna uppe på LTH.
§ 5 Vårens möten
Vårens möten är planerade till 28/2, 16/5 och eventuellt 13/6.
Kultur- och fritidsfrågor med fokus på kulturen och den nya
kulturchefen ska bjudas. Kompis Sverige, som tilldelats
studentmedel, vill komma och presentera sig på kommande möte.
§ 6 Övriga frågor
Sekreteraren avtackas efter lång och trogen tjänst.
§ 7 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 20.07.
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