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Vi är med och formar Östersunds nya Kulturhus 

Anteckningar för att tydliggöra sina idéer för andra: 

 Stockholms kulturhus, Luleås kulturhus bra inspiration.  

 Vi vill ha ett kulturhus 

 Bibliotek öppna verkstäder, repetitionslokaler 

 Konsthall stor konserthall, teaterverkstad 

 Mötesplats för alla åldrar 

 Lättillgänglighet = Bra tillgänglighet för alla 

 Mångfaldsperspektiv 

 Lilla mötet initiativ och stora upplevelser 

 Satsa på infrastrukturen runt om 

 Workshop/Konferenser 

 Det behövs frekventa kulturarrangemang i form av projekt, där man synliggör 

kulturarbetare på en central plattform som är tillgänglig för alla 

 Utövandet kan dödas av att ”Vissa” får rum i kulturhuset och andra inte 

Vem/Vilka har förtur? Får övriga inget? 

 Vi tror på stimulans! 

 Vad är centralt – Hur? Kostnarder/Vinster 

 Politiker utbildning – Studiecirkel för kultur och fritidsnämnden 

 Kultur/Fritid för sig 

 Energi neutralt – Miljö – Solpaneler/Solvärme och lågenergihus 

 

Idéer/Konkreta frågor om ett framtida kulturhus i Ö-sund och 

kontaktuppgifter: 

 

 Samarbeta med gymnasieskolan och kulturskolan 

 Helhetsbild. Stadskärnan – Vad ska finnas – Vad är ett kulturhus – Vad 

behövs för tillväxt? 

 Hur hitta gemensam bild för att hitta gemensamt driv! 

 Allmänheten måste vilja och önska och det vållar bara allmänheten om det 

finns/blir en tydlighet kring vad vi pratar om 

 Sluta prata ”Vi och Ni” och fördjupa inte klyftan mer mellan ”Kulturförövare 

och Politiker”!!  

 Väck debatt – Det gör man inte genom utövares pajkastning mot politiker! 

 In med verksamhet! 

 Ta hjälp av kulturutövare, stora som små 

 Studieförbunden 

 100 programpunkter – Alla ska ha en anledning till att komma dit! 

 Luleås kulturhus har 100 arbetstillfällen 

 Centralt busstorget 
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Vi är med och formar Östersunds nya Kulturhus 

Anteckningar för att tydliggöra sina idéer för andra: 

 Centralt busstorget 

 Central placering 

 Tillgängligheten (dvs. öppet!!) 

 Dagliga verksamheter 

 Lokaler anpassade till verksamheten och arbetsmiljö 

 Scener är scener – Ej repetitionslokaler 

 Repetitionslokaler 

 Levande/Letande verkstad – Prova på 

 Placering Storsjöstrand/Bibliotek 

 Form/Design spektakulärt – Sydney … Dream on! 

 Runda naturnära former och färg är mer inbjudande än fyrkantiga  

 

Idéer/Konkreta frågor om ett framtida kulturhus i Ö-sund och 

kontaktuppgifter: 

 

 Utställning/Konsthall 

 Fotolabb 

 Restaurang – Smakviket 

 Café 

 Teaterverkstäder (Kostym, smink och scenografi) 

 Gaaltje 

 Turistbyrå 

 Bibliotek, Konsertsal och konserthall 

 Centralt och ihop byggt med kommunhuset café (gamla polishuset) 

 Flexibla lokaler 

 Kongress 

 Länskulturen 

 Uteplats 

 Till skillnad från Luleå tror jag att dans måste finnas i OSD 

 Teater – Barn, ungdom och vuxen amatörteater 

 Vilka faktiska ekonomiska medel använder kommunen till frågan framöver? 

 Om 8/h ; Bjud in de grupper som nämndes att de fattades här idag! 

Mångkultur, tonåringar, samer m.fl.  

 Bygg på det kvarter där turistbyrån ligger! 

 Gamla skolan kan rivas 

 Turistbyrån kan rymmas i det nya kulturhuset 

 


