Optimism trots oväntade motgångar!

Den världsberömde konstnären Antony Gormley
talar vid invigningen av
hans, och den minst lika
berömde arkitekten David
Chipperfields, skulptur
”Sculpture for the Subjective Experience of Architecture”, gemenligen kallad
”Tornet”, uppförd 2008.

fter det för Kivik Art Centre positiva beskedet från Mark- och miljödomstolen i våras, tändes
entusiasmen och hoppet om en lugn utställningssäsong med byggnationen av Sol LeWitts ”Nine
Towers” som en särskild attraktion. Och som en symbol för nystart och utveckling.
Dock överklagade Ulf Lundell omedelbart till Mark- och miljööverdomstolen. Ingen trodde dock att
han skulle få prövningstillstånd. Men se, det fick han – till allas förvåning. Så nu skall frågan om bygglov
behandlas där. När beslutet kommer vet vi inte, men det lär dröja några månader.
Nästa problem uppstod när vi ville ha bekräftelse från kommunen på det förhandsbesked vi fick i
fjor, som sade att Nine Towers var att betrakta som skulptur och alltså inte behövde bygglov. Nu fick
vi beskedet att vi måste söka bygglov, och beslut om detta fattas först den 21 juni vid nämndens
sammanträde.
Alla grannar har tillskrivits och informerats av kommunen, och trots att något beslut inte fattats
ännu, så har Lundell och ytterligare tre grannar klagat hos kommunen. Ny klagotid blir det alltså efter
den 21:e. Detta gör att vi inte kan beställa stenarna till skulpturen från Belgien och inte börja
schakta/bygga, för då gör vi oss skyldiga till svartbygge. Och den möjligheten att smutskasta oss vill vi
inte ge våra kritiker.
Läget är som ni förstår jobbigt och inte så lite förvirrat. Det har tyvärr blivit så att all tid går åt till
juridiska diskussioner och myndighetskontakter, i stället för planering av konsten och den framtida
utvecklingen.
Men vi är trots allt optimistiska och ser med förväntan fram mot en fin utställningssommar.
Vi tänker öppna som planerat den 26 juni och hålla öppet varje dag hela sommaren fram till den
14 augusti.
Vi kämpar på, och din medverkan som medlem och som ambassadör för projektet är ytterst
värdefull!
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Vi ses i sommar!
Jennifer Forsberg
Ordförande

Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.

www.kivikart.se ◆ info@kivikart.se

