Cyklopen återuppstår
22 JUNI

Bygget av det nya frihetliga kulturhuset Cyklopen i
Högdalen i södra Stockholm kommer att påbörjas
inom några veckor. Föreningen Kulturkampanjen
har efter mer än ett års väntan äntligen fått bygglov
och till slutet av sommaren kan de första
aktiviteterna vara igång.
– Det känns jättebra, vi har ju hållit på i två och ett
halvt år med de här planerna och provat olika vägar
för att bygga ett nytt hus, säger Elof Hellström,
aktiv i Kulturkampanjen, till Arbetaren Zenit.
I slutet av november 2008 totalförstördes Cyklopen efter en anlagd brand. Sedan dess har
arbetet med planeringen för ett nytt hus varit i full gång och turerna runt bygglov vid marken
längs Magelugnsvägen i Högdalen har varit många.
– I augusti förra året lämnade vi in alla papper, men den byråkratiska processen har varit
som hämtad ur en valfri Kafka-roman, säger Elof Hellström.
Bland annat krävde trafikkontoret att föreningen skulle bekosta en ny väg till platsen där
huset är tänkt att ligga så att sopbilarna kunde komma fram. Något som uppskattningsvis
skulle kosta två miljoner kronor, dubbelt så mycket som kostnaderna för själva huset.
Kulturkampanjen lyckades dock lösa problemet och gick ihop med Fria Teatern i Högdalen
om en gemensam sophantering.
Nu väntar några veckor av intensiv planering och om tre till fyra veckor beräknar
Kulturkampanjen att själva bygget kan sätta igång.
– Det är egentligen lite olyckligt att beslutet om bygglov kom så sent, många som är aktiva
kommer att jobba i sommar så vi blir nog inte klara förrän nästa sommar, men vi räknar
åtminstone med att sätta upp en liten utomhusscen redan den här sommaren så att vi kan
ordna lite mindre festivaler och spelningar, säger Elof Hellström.

Huset kommer precis som innan det brann ner att fungera som konsertlokal,
aktivitetsverkstad och plats för kulturverksamheter och målet är att allt ska stå helt färdigt
sommaren 2013.
– Vi bygger så att det ska kunna användas innan det är helt klart, med en våning i taget, säger
Elof Hellström.
Är intresset och engagemanget fortfarande lika stort som efter att det förra
huset brann ner?
– Jag uppfattar att det är många intresserade, vi har redan samlat in flera A4-sidor med
namn på folk som sagt att de kan hjälpa till, det är ju rätt mycket markarbete innan det kan
börja snickras.
Efter brandattentatet har Kulturkampanjen utvärderat sin verksamhet och hoppas den här
gången få en bättre lokal förankring. Tanken är att ordna möten för boende och intresserade
föreningar i Högdalen för att på så sätt engagera fler personer i verksamheten.
– Vi ser bara framåt just nu, fokus sedan branden har hela tiden legat på att vi kan bygga upp
det här igen, så det känns verkligen jätteskönt att äntligen få komma igång, säger Elof
Hellström, och berättar att det varit omkring tio personer som varit väldigt drivande i
planerna. När bygget väl är igång hoppas de att fler intresserade ansluter.
Även Sara Wasteson som är aktiv i Kulturkampanjen känner stor lättnad när spaden äntligen
kan sättas i marken.
– Det är verkligen på tiden, det har visserligen inte gått i den takt vi ville med all byråkrati
men nu känns det jättekul.
Tror du folk hittar tillbaka till Cyklopen, det har ju trots allt gått två och ett halvt
år sedan huset totalförstördes?
– Det tvivlar jag inte en sekund på, vi var på den anarkistiska bokmässan i helgen och fick
väldigt positiv respons när vi berättade att vi snart kunde börja bygga igen. Vi kommer att ha
någon form av fest för att peppa folk att hjälpa till, men än så länge kan vi inte tala om vad
som kommer att hända, men det kommer att bli jättebra.

