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Härnösands Kommun ny ägare till
Technichus
Fullmäktige i Härnösands kommun har idag den 28 januari tagit
beslutet att köpa aktierna i Technichus i Mitt Sverige AB av Bure
Ideell förening för 1 krona.
- Detta är ett starkt steg mot framtiden. Kommuner med ett science
center har chansen att ligga i framkant i förståelsen av hur tekniska
framsteg påverkar oss alla. Technichus är viktigt för att stimulera
fantasin. Det skapar medvetenhet om tillvarons gränslöshet – och
dess gränser. För vår samverkan med universitet är Technichus
omistligt, berättar Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.
Köpet initierades från Bure Ideell förening i höstas med en förfrågan
om det fanns något intresse från kommunen om att överta ägandet
för att säkra Technichus framtid. Kommunen har sedan dess utrett
frågan.
- Tre riktigt bra saker med affären är att det finns flera vinnare, säger
en glad Technichus ordförande Mats Lundqvist. Vinnare är hela
Härnösand som bevarar ett viktigt besöksmål men naturligtvis även
alla barn i regionen som även fortsättningsvis får fortsätta att
utvecklas inom naturvetenskap, teknik, matematik och
entreprenörskap. Slutligen är Technichus i Mitt Sverige AB som
företag en vinnare som nu får en ny stark ägare, avslutar Mats.
Kommundirektören har nu fått i uppdrag att utreda det praktiska
övertagandet och hur Technichus ska integreras i den kommunala
verksamheten. En arbetsgrupp är tillsatt som kommer att jobba
igenom verksamhetsidén och lägga förslag på en framtida inriktning.
Fram till att detta arbete är klart kommer verksamheten att fortlöpa
som vanligt. Ett informationsmöte med Technichus personal kommer
att genomföras i morgon tisdag 29 januari. Där ingående information
om hur processen kommer att se ut.
- Nu skapar vi Technichus 2.0 och tar sikte mot framtiden, avslutar
Fred Nilsson efter dagens beslut i Kommunfullmäktige.
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