
Snart står Fotevikens Museums nya administrationsbygg-
nad klar. Efter starten i september (se Bulletin 2) har ar-
betet gått rekordsnabbt. Inflyttning beräknas i början av 
mars. Arbetet innebär en kraftsamling av personalen för 
att dessa, från chefsnivå och neråt, ska kunna agera där 
besökarna finns, nämligen i anslutning till Vikingastaden. 
Det är ju för besökarna vi finns till som kulturinstitution. 
Byggnaden kommer att innehålla allt det som är behövligt 
för museiverksamheten, från arkiv och bibliotek till mysig 
kaffehörna för personalen.

Samtidigt pågår diskussioner om hur det gamla kontors-
huset nere vid museets parkeringsplats bäst ska kunna 
användas i kulturens tjänst. Kravet från museets sida är 
att de framtida verksamheterna i huset ska tjäna kulturen. 
Redan finns Höllvikens konsthall inrymd  i 1/3 av bygg-
naden. Resterande del ska på kvällarna användas till vår 
skapade förening “Skånes hantverksinstitut” där gamla 
hantverk kommer att tas tillvara på ett “handgripligt” sätt 
av intresserade aktörer. På dagtid hoppas vi att andra or-
ganisationer som t.ex. har hand om rehabilitering etc kan 
ges plats. Just arbetsuppgifter i och kring vårt kulturarv är 
ju väl lämpade för många olika samhällsgrupper där även 
människor med olika typ av funktionsnedsättning kan ges 
möjlighet att engagera sig. På sommartid har man dess-
utom fantastiska möjligheter att agera uppe i Vikingasta-
den. Vårt motto är ju att “kultur är kontakt med människor 
alla kategorier”. 
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Under januari har också diskussionerna med Vellinge 
kommun och nätverket kring Museivägen fortsatt. Vi 
hoppas alla att området inför framtiden bättre och mer 
övergripande rustas för kultur- och motionsverksamhet. 
Samarbetet mellan de två stora aktörerna på platsen, Fote-
vikens Museum och Lillhagen ridhus är sedan länge väl 
etablerade. Genom gemensamma satsningar kommer vi att 
bli starkare och vinna många fördelar. Så t.ex. förs diskus-
sion om etablering av ett gemensamt solenergisystem som 
i princip skulle göra att elkostnaderna nästan försvinner. 
Fotevikens Museum skulle då bli det första museet i landet 
som baserar sin energi på denna typ av källa - ett värdigt 
sätt för kulturen att visa fram sig på.

http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr10.pdf
http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr12.pdf

