
Ditt lokala parti –  vi förnyar Lund! 

FörNyaLund är sedan 2014 ett lokalt politiskt parti i Lund. I senaste valet fick vi 8,57 % av rösterna och sex mandat  
i kommunfullmäktige. Tillsammans med de övriga fyra partierna i Lundakvintetten utgör vi det nya styret i Lund.
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Till elever, lärare och föräldrar på  
Svaneskolan och till alla som bor i närheten

Nytt hopp för Svaneskolan!  
Är framtiden säkrad?
Svaneskolan ska rivas för att ge plats åt det nya Hedda Andersson-gymnasiet. Så är det 
tänkt och så har Kommunfullmäktige i Lund beslutat. 

Det var ett riktigt dåligt beslut, anser vi i FörNyaLund, Lunds lokala parti. Vi har hela tiden 
sagt att Svanes elever borde få fortsätta studera i sin fina skola. Det är helt fel att riva en 
redan väl fungerande grundskola.

 Nya beräkningar visar att rivningen av Svane kan bli dyrare än beräknat.  
Heddas byggbudget är snart uppe i 800 miljoner kr. Det innebär att Lunds  
kommuns låneskuld ökar mycket kraftigt.   

 Flera lundabor har redan överklagat beslutet att riva Svane och bygga Hedda.  
Det leder till förseningar. Nya Hedda beräknas vara klar först 2023.

 Fritt Sök innebär att elever från hela Skåne kan söka till gymnasier i Lund på samma 
villkor som ungdomar i Lund. Men Fritt Sök har kommit i gungning. Flera kommuner  
vill ha tillbaka många miljoner kr från Lunds kommun, som de menar fått för myck-
et betalt. Utan nya elever från andra kommuner behövs inte Hedda.

Redan måndagen den 13 maj kommer Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till 
ett förslag från den styrande Lundakvintetten:

Att ge kommunkontoret i uppdrag att skyndsamt undersöka alternativa lösningar och  
finansiering av Hedda Andersson-gymnasiet.

FörNyaLund, som är en del av Kvintetten, arbetar för att detta beslut verkligen leder till att 
Svane får vara kvar som grundskola och att Hedda placeras på en annan, lämpligare plats. 

 
FörNyaLund 


