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Anders Sellström (KD)
– Vi kristdemokrater har inget emot ett
nytt bibliotek vid kajområdet. Vi
har heller inget emot andra
kulturella eller kreativa
innehållslösningar som
får fart på ”staden mellan
broarna” projektet. Det
absolut viktigaste är att
inte skapa låsningar som
hindrar projektets för-
verkligande.

ANDERS SELLSTRÖM

Jan Hägglund (RS)
– Nej. Absolut inte. Stadsbiblioteket lig-
ger centralt och lättillgängligt som det
är i dag. Vi är upprörda över
hur Balticgruppen och
kommunledningen försö-
ker föregå den demokra-
tiska beslutsprocessen.
Det är Umeåbornas behov
som ska styra stadsbiblio-
tekets geografiska place-
ring, och hur Staden
mellan Broarna ska

utformas. 

JAN HÄGGLUND

Alireza Mosahafi (MP)
– Det anser inte vi. Vi anser att
statsbiblioteket bör vara kvar
och utvecklas på samma ställe
som nu, det finns många verk-
samheter och aktivite-
ter som kan läggas
på Kulturens hus
vid kajområdet.

ALIREZA MOSAHAFI HENRIK AGERHÄLLMIKAEL NORDFELDTH

Mikael Nordfeldt (Piratpartiet)
– Det finns redan bra lokaler som kan
tillgängliggöras ytterligare. Behövs
ens ett centraliserat Kultu-
rens hus? Bibliotek behöver
uppfylla tillgänglighet och
kapacitet, vilket är osä-
kert med nuvarande för-
slag.

Henrik Agerhäll (SD)
– Nej, det är optimalt
att ha stadsbiblioteket
vid Vasaplan eftersom
lokalbussarna stannar
där. 

VALFOKUS: KULTUREN 9 DAGAR KVAR TILL VALET

Sven-Olov Edvinsson (C)
– Centerpartiet föreslår att kulturhuset
görs maximalt flexibelt med plats för
scenkonst, dans, film/bio, modern IT-
teknik. Mitt i allt detta föreslår vi ett
nytt, modernt bibliotek med fokus på
nya media, uppkopplingar till om-
världen m.m. Framtidens
bibliotek. Vi tänker oss
att nuvarande stadsbibli-
otek blir kvar som det tra-
ditionella, tysta bibliote-
ket. Vi ska alltså utveckla
många bibliotek inom
kommunen i stadsdelar
och med olika profiler.
Vi vill också bygga en

bro till Universite-
tets bibliotek d.v.s.
riva skranken.

Tamara Spiric (V)
– Vi har ett av världens bästa biblio-
tek och det ska vi slå vakt om. Biblio-
teket har alla förutsättningar att ut-
vecklas på sin nuvarande plats, där
tillgängligheten är näst intill perfekt.
Vi vill bygga på Vasaplan som ett kul-
turcentrum där biblioteket
och Folkets hus är grun-
den. Vi ska inte flytta
vårt bibliotek bara för
att handeln vill ha en
ny galleria på dess
plats, det är viktigt
att ha icke kom-
mersiella träff-
punkter i stadens
hjärta!

Britt-Marie Lövgren (FP)
– Folkpartiet kan tänka sig att
flytta biblioteket för att få en
lösning på frågan om ”Staden
mellan broarna”.

TAMARA SPIRICSVEN-OLOV EDVINSSONBRITT-MARIE LÖVGREN LENNART HOLMLUND

Lennart Holmlund (S)
– Kajområdet ska innehålla ett kultur-
hus på kajen men exakt dess innehåll
vet vi ännu inte. Framtidens bibliotek
kan ha sin plats där. 

Anders Ågren (M)
– Ja. Det är dags att förverkliga Staden
mellan broarna och stadsbiblioteket får
bättre möjligheter att utvecklas inom
det området.

ANDERS ÅGREN

UMEÅ Ska stadsbibliote-
ket flyttas från Vasaplan
till ett Kulturens hus på
kajen?

Den borgerliga allian-
sen säger i princip ja,
medan Socialdemokra-
terna inte har satt ned
foten i frågan.

– Kulturhusets exakta
innehåll vet vi ännu inte,
säger kommunalråd
Lennart Holmlund (S).

Balticgruppens offentlig-
görande av sina planer på
ett storstilat kulturhus på
kajområdet utlöste också
funderingar kring vilka
kommunala verksamhe-
ter som huset skulle kun-
na rymma.

Inte minst har diskus-
sionerna om att flytta
stadsbiblioteket från Va-
saplan tagit fart igen.

Moderaterna säger
klart ja till förslaget med
hänvisning till att det är
en avgörande pusselbit
för att kunna förverkliga
projektet Staden mellan
broarna.

Alliansbröderna Cen-
tern, Kristdemokraterna
och Folkpartiet är också i
allt väsentligt med på tå-
get.

Ett bibliotek till
Centerpartiet kan dock
tänka sig att utveckla ett

andra modernare stadsbi-
bliotek i ett Kulturens
hus.

– Vi tänker oss att nuva-
rande stadsbibliotek blir
kvar som det tysta tradi-
tionella biblioteket, säger
gruppledare Sven-Olov
Edvinsson.

Anders Sellström,
gruppledare för KD, är
också med på noterna.

– För oss är det viktigt
att få fart på verksamhe-
ten och om en flytt löser
upp frågan, så är vi med
på det.

Vilka andra kulturella

verksamheter kan KD

tänka sig i Kulturens

hus?

– Film, teater, musik
och en massa olika kreati-
va verksamheter. Vi sätter
inga begränsningar, säger
Anders Sellström.

Socialdemokraterna
har ännu inte satt ned fo-
ten i biblioteksfrågan. 

– Kulturhusets exakta
innehåll vet vi ännu inte.
Framtidens bibliotek kan
ha sin plats där, säger
Lennart Holmlund.

Har tagit ställning
En socialdemokrat som
redan har tagit ställning
för en biblioteksflytt är
Tomas Wennström, ord-
förande i kulturnämn-
den.

– Det nuvarande stads-
biblioteket går inte att
bygga ut mer än cirka 400
kvadratmeter, och det
räcker inte. Det skulle be-
hövas 2 000–3 000 kvadrat-
meter.

Motståndarna till en
flytt brukar peka på att
stadsbiblioteket ligger
centralt och tillgängligt.

– Det handlar om att
flytta 200–300 meter. Jag
är helt övertygad om att
området kommer att bli
det nya centrumet, så till-
gänglighet och närhet
kommer inte att minska,
tvärtom.

Tomas Wennström före-
språkar en ny mötesplats

som bygger på modern IT-
teknik och digitala funk-
tioner.

– Man skulle också kun-
na prova en multifunktio-
nell scen för både opera,
teater och konserter. En
sådan användning skulle
fylla lokalerna varje
kväll.

Motståndare till en

biblioteksflytt är bland
andra Vänsterpartiet.

– Vi ska inte flytta vårt
bibliotek bara för att han-
deln vill ha en ny galleria
på dess plats, säger grupp-
ledare Tamara Spiric.
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DET ENA... Stadsbiblioteket kan komma att flyttas till det nya Kulturens hus på kajen.
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...ELLER DET ANDRA? Men det kan också bli kvar i an-
slutning till Vasaplan, där det ligger i dag. FOTO: PER A ADSTEN

Svårt beslut för politikerna
Stadsbiblioteket kan bli kvar i nuvarande lokal – eller flyttas till Kulturens hus


