Kulturhus - Möjligheternas hus i Krokom
Kultur är ett ord som för oss människor kan ha olika betydelse. Men ett är säkert,
kulturen växer sig allt starkare in i människors medvetande och får en allt större
betydelse för människors välmående.
Många kommuner ute i landet satsar allt mer på att synliggöra kulturen. Ge den plats
att gro och växa. Kulturhus byggs i stora som små kommuner där man har förstått
att kulturen, inte minst ur hälsoperspektiv är av stor betydelse för människors
välmående.
I Sverige finns såväl avslutade som pågående forskningsprojekt om sambandet
kultur-hälsa. Töres Theorell, professor i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet i
Stockholm, har i en studie av körsångare visat att må-bra-hormonet oxytocin höjdes
medan stresshormonet kortisol sjönk i samband med körsång.
Man mår bra av att uppleva och ta del av ett rikt kulturliv likväl som att själv aktivt
delta på något sätt.
Om man då har en kreativ, stimulerande och levande mötesplats att gå till så är vi
övertygade om att kommuninnevånarna skulle må än bättre och besökarantalet till
Krokom skulle öka rejält.
Vi är en arbetsgrupp som härmed ber Krokoms kommun att ta detta i beaktan och
satsa på ett framtida kulturhus i centralorten.
Vi är övertygade att med ”Möjligheternas mötesplats” kunna göra Krokoms centrum
än mer attraktivt och inbjudande för såväl boende, inflyttare som besökare.
Vi ser några väldigt viktiga ingredienser som behövs för att ett Kulturhus skall
uppfylla de önskemål som vi initierat.
Kulturhuset i Krokom skall vara:
En plats full av verksamhet som ger livskvalitet
En plats för stimulans och rekreation
Har en välkomnande entré
Ett nytt bibliotek på ca 500 kvm – för att möta dagens behov och krav
Replokaler för Kulturskola och lokala grupper
Utställningslokal & Kafé
En konsert lokal som går att anpassa till andra evenemang som bio, möten mm,
lämplig för upp till 150 sittande
Teater- Musik- Film-Berättarkvällar
Biograf (kan vara i lokalen här ovan)
Samhällsinformation, video-, musik- och sagorum.
Möteslokaler
Ett Kulturhus ser vi som öppet alla dagar med verksamheter dag, kväll och helg.
Kommunen, föreningar, organisationer bör hitta en lösning med en anställd
föreståndare som sköter bokningar, kafé, utställningar mm.

Vi i arbetsgruppen vill härmed att Krokoms kommun utreder möjligheterna till att ett
Kulturhus byggs i centralorten.
Vi vet att en ny kyrka är nära förestående. Här skulle givetvis alla vinna på ett nära
samarbete, men vi vet också att tidsaspekten är den att kyrkan ligger i startgroparna
för ett bygge och att kulturhusidén noggrant måste utredas.
En satsning på ett Kulturhus i centrala Krokom skulle göra kommunen än mer
inspirerande och kommuninnevånarna skulle må bra av ett besök i denna
inspirerande miljö i ett levande och attraktivt samhälle.
För att ta reda på vad innevånarna i Krokom vill ha bör möten ordnas (en del pågår
redan i Byföreningen), Facebookgrupp kan ordnas där innevånarna kan skriva sina
önskemål osv.
Viktigt att det känns bra för användarna i kommunen.
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