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Der ønskes forslag til lokalisering af Lokalhistorisk Arkiv, herunder om det er
muligt at lokalisere sammen med Fængselsmuseet ved Vridsløselille Fængsel?
Svar:
Flytning til A-huset
Lokalhistorisk Samling råder i dag over et areal på 150 m² på Egelundsvej.
Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at flytte Lokalhistorisk
Samling til ”sildelokalet” i A-huset for dermed også at skabe en tilknytning til
biblioteket. Sildelokalet er kun på 90 m², så hvis Lokalhistorisk samling skal
have det samme antal m2 fremover, vil det være nødvendigt at inddrage lokaler
på samme etage til opbevaring af lokalhistorisk materiale. Disse lokaler
benyttes i dag af bl.a. Musikteatret til depot, men forvaltningen vurderer, at det
vil være muligt at skabe den nødvendige plads til Lokalhistorisk Samling.
Forvaltningen vurderer, at en sådan flytning uden de større bygningsmæssige
ændringer vil koste ca. 0,5 – 0,7 mio. kr.

Flytning til Fængselsmuseet
Lokalhistorisk Samling har dog selv udtrykt ønske om at flytte aktiviteterne på
Egelundsvej samt arkiverne under Hyldagerhallerne til den bygning, som i dag
huser fængselsmuseet ved Vridsløselille Statsfængsel. Her vurderer
Lokalhistorisk Samling selv, at der vil være bedre plads til bl.a. deres depot end
i A-huset.
Bygningerne ejes af Staten, og en anvendelse til Lokalhistorisk Samling kræver
en dialog med Staten, Freja ejendomme og Kriminalforsorgen ift. deres
udviklingsplaner med hele fængselsområdet.
Jævnfør byplanvedtægt 13 (§2.7) skal der være statsfængsel på området.
Derfor kræver det en ny lokalplan, hvis bygningen indrettes til Lokalhistorisk
Samling.
Forvaltningen har ikke haft mulighed for at besigtige bygningen, som i dag
huser fængselsmuseet. Derfor kan der ikke opstilles et budget for en evt.
flytning og indretning/istandsættelse af bygningen. Forvaltningen ved dog, at
tilgængeligheden til bygningen ikke lever op til de krav, som vil blive stillet i
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forbindelse med en nyindretning, og der må derfor påregnes en væsentlig udgift
til etablering af denne.
Kommunen vil i dette scenarie skulle leje sig ind i statens bygninger.
Omkostninger til leje og drift i øvrigt er ikke kendt.
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