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 Svar på 10-dagesforespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne til Kultur og Borgerservice om lokaler til Hjortshøj-
Egå-Skæring Egnsarkiv 
 
1. Resume  
Notatet besvarer 10-dagesforespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne til 
Kultur og Borgerservice om lokaler til Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv. 
 
 
2. Spørgsmål 1 
Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkivet har siden 1971 haft til huse i lokaler på 
Skæring skole. Pr. 1. juli 2017 er Egnsarkivets adgang til lokalerne opsagt. 
Hvad vil rådmanden gøre for at sikre lokaler til Egnsarkivet efter 1. juli? 
 
Svar på spørgsmål 1 
Situationen vedrørende egnsarkivet, som er blevet opsagt på Skæring Skole 
er blevet drøftet mellem Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magi-
stratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, og der er blevet undersøgt for-
skellige løsninger i lokalområdet.  
 
Skæring Skole har tilbudt et kælderlokale på skolen til selve opbevaringen af 
arkivmaterialerne, mens mødeaktiviteterne vil kunne foregå i skolens øvrige 
møderum, f.eks. det pædagogiske læringscenter.  
 
Egnsarkivet vil med denne løsning ikke længere have et permanent lokale til 
formidling, digitalisering og arbejde med arkivalier. 
 
Egnsarkivet har den 18. maj meddelt, at man ikke kan acceptere den fore-
slåede løsning, hvor arkivet ikke har et permanent sted til formidling og til at 
arbejde med arkivalierne. Arkivet vurderer ligeledes, at kælderlokalet ikke er 
hensigtsmæssigt til opbevaring af arkivalier. 
 
Egnsarkivet fraflytter derfor de nuværende lokaler og arkivalierne opmagasi-
neres gratis på Stadsarkivet så længe dette er nødvandigt. Arkivalierne sik-
res dermed forsvarlig opbevaring, men vil ikke være tilgængelige hverken for 
publikum eller arkivets frivillige. 
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Side 2 af 2 Kultur og Borgerservice har kontaktet alle magistratsafdelingerne med hen-

blik på at undersøge muligheder for placering af lokalarkivet i andre af kom-
munens lokaler. 
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