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Som många av er känner till så förvaltar föreningen Zwing it vår lokal Folkets Hus i Löddeköpinge sedan 1993. Huset
och marken ägs av Kävlinge kommun.
Vi har i dagarna fått besked från kommunen om att en beredningsgrupp bestående av Pia Almström (M), Carina
Ingelsson (L), Stina Larsson (C) och Catrin Tufvesson (S) har tagit fram ett förslag på en markanvisning för Folkets
Park (inklusive Folkets Hus) i Löddeköpinge. Förslaget är att kommunen ska sälja marken och Folkets Hus. Det skulle
innebära att det inte finns någon möjlighet för Zwing it att vara kvar i lokalerna efter 2018. Kultur- och
fritidsförvaltningen får, om förslaget sätts i verket, i uppdrag att hjälpa till att lösa lokalfrågan för Zwing it.
Förvaltningen har inte tilldelats någon budget för detta. Kommunstyrelsen kommer ta beslut kring förslaget om att
sälja marken redan den 15 mars 2017.
När vi tidigare rivningshotats, senast 2010-2013, uttalade sig kommunen på samma sätt som nu kring stöd för att finna
en alternativ lokal för vår verksamhet. Arbetet kring att hitta en motsvarande lokal gav inga resultat, vilket får oss som
förening att starkt ifrågasätta trovärdigheten i att en sådan lösning skulle presenteras denna gång, särskilt som Kulturoch Fritidsförvaltningen inte har fått någon budget för att genomföra denna uppgift.
Zwing it’s styrelse har ställt frågan till beredningsgruppen som tagit fram förslaget, om möjligheten för kommunen att
inte sälja Folkets Hus utan endast marken i Folkets Park. Beredningsgruppen har svarat att detta inte är möjligt men
inte gett någon motivering.
Zwing it är idag en blomstrande förening med ca 300-400 aktiva medlemmar per år. Föreningen har under sina 26 år
byggt upp en verksamhet som, förutom att lära ut dans på högsta tekniska nivå för samtliga åldrar, även ger sina
medlemmar kunskap om respekt, gemenskap, solidaritet och medmänsklighet. Kombinationen har gjort att många
medlemmar betraktar föreningen som ett andra hem och Zwing it levererar ständigt nya artister till de högre
utbildningarna och scenbranschen i Sverige och utomlands.
Folkets Hus rymmer idag mer än 40 timmars effektiv undervisningstid per vecka i en lokal som geografiskt,
storleksmässigt och innehållsligt möter behoven för att kunna bedriva vår verksamhet på den höga nivå den befinner
sig idag. Beskedet vår styrelse fått från Kävlinge kommun är att vi inte kan förvänta oss motsvarande förutsättningar
efter en eventuell flytt. Detta innebär att vi som förening inte kommer att kunna bedriva vår verksamhet i nuvarande
form. Därför har styrelsen valt att arbeta för att föreningen ska få stanna kvar i Folkets Hus och slåss för att
kommunen ska förstå verksamhetens värde.
Nästa steg i detta arbete är att vi vill bjuda in dig som medlem i Zwing it till en träff hos oss

söndagen den 12 mars kl. 12:00.
Till denna träff kommer även kommunens politiker samt media att bjudas in. Under träffen kommer Zwing it’s
styrelse att framföra föreningens ståndpunkt och politikerna kommer att ges möjlighet att uttala sig.
Vi behöver er hjälp. Vårt antal gör oss starka och därför hoppas vi att du kommer!
Vänliga hälsningar
Zwing it’s styrelse
	
  

	
  

