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Trots att det bor nästan tusen studenter i Irrblosset
och i T1 så har det saknats en studentpub nära dessa
Linköpings nyaste studentområden. Nu ser det dock
ut att bli ändring på den fronten, när VilleValla Pub till
hösten öppnar på industriområdet mellan Irrblosset
och T1. Lithanian har träffat initiativtagaren Pierre
Reldin för att ta reda på lite mer om puben.

”Tanken är inte att puben ska konkurrera med de vanliga
dansställena och kravallerna, utan att det ska vara ett alternativ till
att sitta hemma och titta på Big Brother. Det ska vara något man
kan gå till efter skolan när man inte orkar laga mat hemma och vill
sätta sig ner och ta en öl och snacka.” berättar Pierre.
Lokalen som puben kommer att vara i ligger på nedervåningen
i en trävilla i den nordöstra delen av Wahlbecks företagspark.
Där kommer det att finnas sittplatser för 40 personer och plats
för ungefär 20 personer till som står. I framtiden kommer man
förmodligen även ha en uteservering på gräsmattan runt villan
men det är antagligen inget som kommer hinna att bli klart till
öppnandet i höst.
För att locka studenter till puben kommer man satsa på att ha
ett stort öl- och cidersortiment. Pierre berättar att detta också
har sin grund i att många i föreningen har ett stort intresse för öl.
Man kommer att försöka ha öl och cider för att passa alla smaker,
allt från det allra torraste till det allra sötaste, men fortfarande ha
låga priser. Man kommer heller inte binda upp sig mot ett enda
bryggeri utan kommer att köpa in det som studenterna efterfrågar.
Maten som ska serveras kommer att vara vanlig pubmat med
inslag av husmanskost.
”Maten ska vara lite bättre än Ryds Herrgårds nachostallrik men
klart under Nationernas Hus mat.”
Pierre förklarar att hans mål med puben också är att den ska vara
mer än bara en knutpunkt för studenter. Planen är att företagen
som man har fått kontakt med när man har letat sponsorer till
puben ska komma förbi och ta en öl och prata med studenterna
under avslappnade former. Man kommer också direkt från
starten samarbeta med studentföreningen Aspira som kommer
att anordna en företagskväll varannan vecka där till exempel
representanter företag kommer förbi och presenterar sig för att
sedan vara kvar i puben och prata med intresserade studenter. Det
är dock ännu osäkert hur det kommer att se ut exakt. I framtiden
finns det även planer på att ha uppträdanden från trubadurer,

puben kommer att ha en väldigt liten scen på ungefär fyra
kvadratmeter. Det finns även idéer om att visa fotboll på lördagar
för sportintresserade. Det är dock osäkert om exakt hur och när
det blir något av dessa idéer.
Arbetet med studentpuben har pågått under en lång tid, även om
det i början inte var lika intensivt som det är nu. Pierre berättar
att idén om att ha en studentpub kom under år 2002. Efter
att ha testat idén på olika personer och sett att det fanns ett
stort intresse för en studentpub började han ringa runt till olika
fastighetsbolag i Linköping för att hitta en lämplig lokal. Efter en
hel del letande hittade han den nu aktuella lokalen hos St:Kors,
Linköping kommuns fastighetsbolag.
”Det är den perfekta lokalen. Dråpslaget kom dock när St:Kors
sa att de inte hyr ut till studenter, bara till småföretag. Dock kom
jag i kontakt med Martin Tholén som är en gammal student och
numera landstingspolitiker. Han tyckte att studentpuben verkade
vara en jättebra idé och tyckte att jag skulle prata med politikerna
som satt i styrelsen för St:Kors istället. Det är osäkert vad som gav
vad, men helt plötsligt var St:Kors positiva igen.”
Pierre fortsätter: ”När det blev klart att vi kunde hyra lokalen och
brandkåren, polisen och Miljö- och hälsoförvaltningen sa att det
nog skulle gå bra att driva en pub i den här lokalen kom arbetet
igång på allvar, och jag insåg att det inte gick att göra allt det här
ensam.”
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Föreningen VilleValla Pub bildades därför i november 2003 med
från starten sex medlemmar. Föreningen har sedan dess växt
och har när den här artikeln skrivs femton medlemmar från alla
universitetets fakulteter. Föreningen är idag godkänd av de tre
kårernas gemensamma organ LUST.
”Mycket av jobbet i början var att förankra projektet hos
kommunen och universitet.Vi kände direkt att vi fick ett väldigt bra
mottagande. De flesta företag och förvaltningar inom kommunen
inser att det här är ett väldigt genomtänkt projekt och inte bara
en idé några dumma studenter har kläckt på fyllan. Många av oss
har erfarenhet från studentkroglivet från bland annat Flamman och
SOF. Miljö- och hälsoförvaltningen som sköter många av tillstånden
har också varit med ända från början i planeringsarbetet vilket gör
att vi har bra kontakt med dem.”
Lokalen har tidigare inrymt kontor, vilket gör att den måste byggas
om för att anpassas till den nya pubverksamheten. Man kommer
bland annat att bygga en helt ny toalett, flytta köket samt bygga
till en bar. Man kommer också att bygga en rullstolsramp och en
handikapptolett så att puben blir den första handikappanpassade
studentpuben i Linköping.
Att låta St:Kors, som är ägaren av fastigheten, sköta ombyggnationen i stället för att göra det själva, var aldrig ett alternativ
enligt Pierre: ”Bara att låta dom fixa ventilationen hade kostat

170 000 kr, en kostnad som de sedan hade tagit ut av oss genom
högre hyror.”
Istället kommer hela ombyggnaden göras helt ideellt av
föreningen själv under sommaren. De saker som kräver att folk
med fackutbildning gör jobbet kommer att göras av bekanta till
medlemmar. Man har också fått mycket av sakerna som behövs vid
ombyggnaden från olika företag. Bland annat har föreningen fått en
kyl- och fatanläggning för ölservering. Föreningen kommer under
uppstartsskedet att ha en budget på ungefär 150 000 kronor.
Denna budget innehåller alla kostnader för ombyggnationen i form
av material samt även en buffert så att det går att driva puben
under ett par månader med förlust innan gästerna förhoppningsvis
börjar komma. Finansieringen har hela tiden varit det största
hindret till att det ska bli någon pub, men nu har man till slut fått in
nästan hela summan i form av produktsponsring och pengar från
olika företag i Linköpingsområdet, bland annat Tekniska Verken,
samt från förtroenderåden vid Irrblosset och T1.
Det finns alltid risken med sådana här projekt att de dör ut när
de som är mest involverade och som har varit med och startat
upp det slutar plugga och flyttar. Pierre tror dock inte att det
kommer hända, eftersom alla i föreningen är väldigt involverade
i arbetet och att medlemmarna i föreningen kommer från olika
utbildningar och har olika många år kvar. Majoriteten av de som
sitter i styrelsen har också minst två år kvar på sina utbildningar.

Istället menar Pierre att det största hotet mot puben är om det
dröjer länge innan folk hittar till puben och börjar besöka den
regelbundet eftersom man inte har någon stor huvudfinansiär likt
Flamman och Ryds Herrgård. Intresset bland studenterna som
bor i Valla, bostadsområdet där Irrblosset ligger, och T1 verkar
dock vara mycket stort, efter en kort rundfrågning av Lithanian en
lördagseftermiddag i april.
Man kommer öppna lugnt i höst. Under nolle-p kommer man att
låna ut lokalen till personer som behöver anordna till exempel
mindre sittningar. Själva pubverksamhetern kommer man sedan
att dra igång för fullt under september-oktober med att ha öppet
under tisdagar, torsdagar och lördagar. Tanken är dock att puben
ska växa med tiden och bli en naturlig del av studentlivet.
”Hade vi bara tänkt kortsiktigt hade det kunnat vara en pub i en
liten källarlokal som hade slagit igen efter ett halvår. Vi vill tänka
långsiktigt, så att om man kommer tillbaka om 10-20 år så ska
puben finnas kvar.”
Slutligen tillägger Pierre: “Tycker du att puben låter som en rolig
sak att engagera sig i? Har du inget planerat mellan vecka 28 och
31? Föreningen söker personer som vill vara med och hjälpa till
med att bygga om lokalen i sommar. Läs mer på www.villevalla.studo
rg.liu.se eller hör av dig till ombyggnadsgruppens ansvarige Anders
Ardstål på andar051@student.liu.se”
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