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Snart kan vi ha en ny Albäcksstuga
Den en gång så populära Albäcksstugan rullar ett steg närmare ett återskapande, sedan kulturoch fritidsnämnden skjutit till pengar för en förstudie för bygget.
Det gick att läsa i Trelleborgs allehanda den 13 april 2020
”Tänkt plats för den nya stugan i Albäcksskogen är mellan den hästskoformade sjön och
parkeringen, nere till höger i bild.
Den förra stugan, byggd i samband med anläggningen av Albäck som friluftsområde på 1930-talet
och ritad av stadsarkitekt Erik Fehling, jämnades med marken i mitten av 1970-talet.
Sedan dess har många saknat en stuga att bygga verksamhet kring, för övernattning eller bara en
fika på söndagsutflykten.
– Jag minns den gamla stugan från min barndom. Där fanns ett kafé med flipperspel, berättar
kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson (KD) med ett leende.
Stugan är dock tänkt att ägas och drivas av Trelleborgs kommun. Och användas av såväl scouter
som orienterings- och motionsklubbar och vanliga flanörer.
– Min bild av det är en föreningsdriven stuga. Även om man också kan tänka sig att verksamheten
drivs rent affärsmässigt, säger Thomas Nilsson.
– Där är ju väldigt fint ute på Albäck. En fantastisk rekreationsyta som bara blir större och större,
fortsätter Thomas Nilsson, och nämner bland annat den mountainbikeslinga som utreds efter ett
medborgarförslag.
Han hyser också förhoppningar om att en ändrad detaljplan i framtiden skulle kunna ge utrymme
för ställplatser för husbilar, i direkt anslutning till området.
– Tänk 30 husbilar som betalar 100 kronor per dygn för att stå. Då skulle man kunna få ekonomi i
det, åtminstone under sommarhalvåret, säger Thomas Nilsson.

Den tänkta byggplatsen, som har granskats av både kommunens parkavdelning och
samhällsbyggnadsförvaltningen, ligger strax väster om Albäcks parkeringsplats. Det innebär en
placering något öster om den gamla stugan, som låg närmare områdets sjö.
75 000 kronor avsätts nu för en förstudie på platsen. Det finns inga aktuella ritningar för den nya
stugan. Men planen omfattar ett stugbygge på cirka 250 kvadratmeter, med kafédel,
omklädningsrum med duschmöjligheter och plats för övernattning framför allt på sovloft.
Och tidsplanen? Kanske till sommaren 2021.”

Min fråga till Thomas Nilsson (KD) är:
Vad har hänt? 2021 har passerat?

Patrik Holmberg (C)

