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Aalborg Byråd lægger vægt på et stort, varieret og ambitiøst udbud af kulturtilbud.
Det projekt, du har under udarbejdelse om Sprittens fremtid – som er blevet
præsenteret for Byrådet på et særligt møde – rummer efter vores mening store
perspektiver, som vil være til gavn for byen, kommunen og landsdelen.
Ligeledes er den fremtidige anvendelse af de enestående bygninger i den tidligere
spritfabrik af stor historisk og kulturel betydning for byen.
Aalborg Kommune kan ikke medvirke økonomisk i projektet i sin helhed, men
under forudsætning af Byrådets godkendelse – og under forudsætning af, at det
skitserede kunstværk af Tomas Saraceno realiseres, og at der for den del af
projektet, der vedrører kunsthallen, tilvejebringes ejerskabsforhold, formål og
organisatoriske rammer, der gør kommunal medvirken lovlig – ser vi muligheder for
en kommunal medfinansiering.
De nærmere vilkår skal naturligvis forhandles – herunder også hvordan vi
eksempelvis med en rabatordning vil kunne gøre det ekstra attraktivt for
kommunens borgere at besøge stedet.
Byrådet lægger vægt på borgerinddragelse i planlægningen, og der skal være
mulighed for borgerdebat forud for fremlæggelsen af lokalplanforslaget.
Aalborg Kommune er – under forbehold af Byrådets godkendelse og under
forudsætning af, at al øvrig finansiering er tilvejebragt – sindet at yde et
anlægstilskud på 25 mio. kr. til det samlede projekt, et årligt driftstilskud til
Kunsthallen på 1 mio. kr. og et årligt tilskud til vedligeholdelse på 2 mio. kr.
Støtteerklæringen løber til udgangen af 2018 med mindre andet aftales. For god
ordens skyld bemærkes, at ovenstående er udtryk for en støtte- og
hensigtserklæring og ikke en garanti, der kan danne baggrund for et krav.
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