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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Olika tidsplaner för
upplevelsecentrum
Av Matilda Lundahl 16 APRIL 10.02 (UPPDATERAD 10.11)

UPPÅKRA. Invigningsår av det arkeologiska upplevelsecentrumet
i Uppåkra är inte fastställt.
Staffanstorps kommun jobbar mot ett mål medan Lunds
universitet menar att det än så länge är under diskussion.
Enligt planen skulle arkeologicentrumet i Uppåkra stå klart 2014. Den
planen jobbar fortfarande Staffanstorps kommun efter.
– Det finns en tidsplan och vi kör efter den. Styrelsen har inte fattat några
andra beslut än, säger Nils-Ove Mårtensson, konsult i kommunen med
projektansvar för centrumet.
Kommunen har skickat ut ett planprogram för remiss men i ett svar på det
ställer sig universitetet mer tveksamma till invigningsdatumet.
– Saken är den att kommunen, med stöd av region Skåne och sympati av
universitetet, har varit de drivande som slog upp denna ramen. Och det var
när vi fortfarande hade förhoppning om att bli kulturhuvudstad, säger Sven
Strömqvist, vice rektor vid Lunds universitet.
Han menar att tidsschemat var pressat redan då.
– Det kan vara skönt att få lite mer tid på sig, förklarar han.
Strömqvist säger att det står kommunen fritt att lägga fram ett planförslag
men att universitetet också ska göra det för att sedan diskutera hur man
bäst går till väga.
Universitetet har bland annat diskuterat en invigning av centrumet i
samband med universitetets 350-års jubileum – under 2017.
– Men som sagt inget är helt klart. Det kan bli tidigare också.
Han poängterar att man inte ska tolka en eventuell fördröjning som att
universitetet sätter sig emot projektet.
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– Vi är positiva till detta men det tar sin tid att lägga pusslet.
Förutsättningarna är olika mellan kommunen och universitetet.
Men kommunen vill inte hasta fram projektet heller.
– Det är inget nytt för oss vad universitetet säger. Vi försöker lösa hinderna
efter hand och arbetar i samförstånd, säger Nils-Ove Mårtensson.
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