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Nätverket Rädda Magasinet ansöker om överprövning av 
ärendet Magasinet i Svalöv hos Länsstyrelsen i Skåne.

Nätverket Rädda Magasinet har idag lämnat in en ansökan (bifogad) till Länsstyrelsen i Skåne om en skynd-
sam undersökning av om det finns anledning till överprövning av Svalövs Kommuns beslut om ändring av 
detaljplan för samt rivning av Magasinet i Svalöv. Anledningen är att vi anser att besluten fattats i en process 
där en rad direkta felaktigheter förts fram och där efterfrågade fakta och kalkyler undanhållits, i direkt strid 
med offentlighetsprincipen, skriver man i sin ansökan.

–All kulturhistorisk expertis är enig i sina utlåtanden om att Magasinet i Svalöv har ett mycket högt kul-
turhistoriskt värde och att det borde bevaras. Det förefaller mig som om hanteringen av ärendet kommit 
att präglas mer av interna stridigheter, prestige och maktkamp, än om ansvarsfull och långsiktig omsorg om 
kommunens kulturhistoriska miljöer eller om att ta ekonomiskt ansvar för kommunens ekonomi, berättar 
Peter Sörensen, länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som engagerat sig i ärendet. 

–Dessutom förefaller det som man har varit mer än lovligt vårdslös med sanningen i hanteringen av ärendet, 
och allt för tidigt låst sig i allt för snäva och orealistiska lösningar, något som gör att jag tycker det finns 
anledning för Länsstyrelsen i Skåne att titta närmare på fallet. En rivning är nu nära förestående och det 
vore olyckligt om en värdefull bit av det skånska kulturarvet skulle få betala priset för inre stridigheter i en 
kommun. Vår förhoppning är därför att Länsstyrelsen kan förhindra att rivningen genomförs i avvaktan på 
att man överväger om en överprövning av Svalövs Kommuns beslut i frågan kan vara aktuell, säger Sörensen.

Som ett led i att väcka debatt i ärendet kommer nätverket dessutom anordna en manifestation till stöd för 
ett bevarande av Magasinet. Manifestationen kommer att äga rum nu på onsdag den 18 april med start kl 
18.00 i direkt anslutning till Magasinet.
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