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Hönsskit ska stoppa festen i
Stadsparken
Lunds kommun kommer att sprida ut ett ton hönsgödsel i
Stadsparken inför siste april. Det meddelar
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).
Följ

Alexander Kuprijanko
Lena Philipson
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Spontanfesten i Stadsparken brukar locka tiotusentals besökare.
Bild: Emil Langvad
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”Att på valborg sitta i en park som stinker av hönsgödsel
och där det väsnas med lövblåsning och annat är ingen
behaglig upplevelse. Däremot är det bra för gräsmattorna,
då hönsgödsel innehåller mycket fosfor och kväve, så att vi
får en riktigt fin stadspark inför sommarsäsongen”, skriver
Philip Sandberg på Facebook.
Beslutet togs av miljönämnden på tisdagskvällen, eftersom
gödselspridning måste godkännas där. Gustav Lundblad
(KD) är ordförande i nämnden.
– Mot bakgrund av att vi har ett läge där Lund mycket väl
kan bli något slags epicentrum för smittspridning under
siste april så tycker jag som miljönämndens ordförande att

siste april så tycker jag som miljönämndens ordförande att
det var ett gott initiativ. Vi får både möjlighet att göda
gräsmattorna i parken och samtidigt så kommer det att
stinka och då är det kanske inte så trevligt att sitta och
dricka öl i parken, säger han.
Kommer det att lukta i hela stan?
– Jag är ingen gödselexpert, men som jag förstår det är det
klart att det kan lukta lite utanför parken också. Det är ändå
hönsgödsel. Men syftet är ju att hålla folk borta från
Stadsparken, sedan kan jag inte garantera att det är luktfritt
i övriga stan.
Sedan tidigare är det beslutat att Stadsparken stängslas in
och att kommunen ska utföra underhållsarbeten under den
30 april. Anledningen är att man vill stoppa den stora
spontanfesten, som brukar samla tiotusentals unga
besökare, för att inte riskera smittspridning.
Parkintendent Lars Brobeck har läst Sydsvenskans artikel
där flera aktiva på studentnationer berättar hur de
uppfattar studenternas planer inför siste april: flera mindre
firanden på korridorer och utomhus, men inte i Stadsparken.
Det låter betryggande, menar han.
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– Vi är väl förberedda. Det är lite spännande, annorlunda.
Kommunen har flera entreprenörer som till vardags sköter
om stadens parker. Siste april har de dessutom extra
beredskap:
– Skulle det vara så att man väljer att festa i andra parker så
finns det en backup också. Så jag känner mig trygg.
Hönsgödseln kommer att spridas ut under torsdagen.
– Avsikten är att vi ska gå igång tidigt siste april, på
förmiddagen.
Dela
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