Sjömanskyrkans framtid och HASSP

Till
Christina Backman
Therese Brusberg
Pauline Pontois
Marie Zackrisson
Kommunstyrelsens ledamöter
Harry Eriksson
Peter Liljegren
Lennart Ling
Inger Eriksson
Urban Börjesson

Vice ordförande i stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg
Projektchef Göteborg & Co
Göteborg & Co
Kansli Got United
Ordförande SBF Seniorerna Linnéstaden
Ordförande Göteborgsseniorerna
Ordförande Sjöpensionärernas Klubb
Riksförbundet Pensionärsgemenskap Majorna
Ordförande Föreningen Gamla Majgrabbar

Förslag till användning av Sjömanskyrkan.
Bakgrund 1: Ur Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2020.
”§ 346 Yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid Beslut Enligt yrkande från D:
Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden om att överväga att förvärva Sjömanskyrkans
fastighet (byggnaden), samt vid ett eventuellt övertagande föra dialog kring den existerande
verksamhetens olika möjligheter att fortsätta.
Alliansen i Göteborg ser positivt på sociala arenor och mötesplatser såsom Sjömanskyrkan och vill
uppmuntra till att fler sådana platser skapas i vår stad. Trots detta så kommer vi att avslå
Vänsterpartiets och Miljöpartiets yrkande. Kommunens uppgift är att komplettera, inte ta över eller
tränga ut, det som civilsamhället eller andra aktörer kan erbjuda på egen hand.
När civilsamhället väljer att lämna sitt engagemang i en verksamhet så kan det således inte vara
kommunens roll att driva samma verksamhet vidare. För de föreningar som har ett stort
engagemang i Sjömanskyrkan så rekommenderas att de undersöker möjligheten att ta initiativ
ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap).
Bakgrund 2: Göteborg 300 år: Tema: Nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Passar bra in på
Sjömanskyrkan vid vattnet och kommande bro/tunnel. Utveckling av ett HASSP-nätverk (Holistic
Association Social Science Park) med Biskopsgårdens vattentorn ”Den blå Spindeln”
som symbol med virtuell tvilling som verktyg har sänts in till Göteborg & Co.

Förord och del 1 av förstudie bifogas.
Förslag: Som medlem i Sällskapet Gathenhielm som under flera år haft tillgång till lokal i kyrkan är jag
väl förtrogen med lokalytorna inom kyrkan. Som komplement till de existe-rande verksamheterna
som utnyttjat kyrkans lokaler skulle lokalerna åtminstone under en övergångsperiod kunna utnyttjas
för HASSP-verksamheter för att nå ut till folket och för att starta upp med en interimsstyrelse och
inkubatorverksamhet för speciellt nya verksamheter inom välfärden och på det viset bli ekonomiskt
oberoende av understöd. Den stora salen skulle enkelt kunna användas som ett ”obeyarum” med
utställningar utmed väggarna och videovisningar på den stora duken. Öppen för alla. Då
verksamheten även inriktas på barn och ungdom med NPF borde det inte vara omöjligt att i
uppstarten få bidrag från allmänna arvsfonden. HASSP= Holistic Association Social Science Park
arbetar för en samverkan mellan såväl det offentliga, civilsamhället, den enskilde invånaren, akademin och näringslivet. Ett nätverk som skulle kunna få såväl alliansen som V, MP, S , D att bli överens.
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