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Minnesanteckningar Kulturnätverket 

Anteckningar förda vid möte med Kulturnätverket på Sankta 

Ragnhildsgården 2017-03-27. Värd för mötet var Olof 

Oscarson, Svenska kyrkan. 27 personer deltog i mötet. 

Närvarande  

Ester Rudolfsson Mattsson, Saltskog gård och Wendelas 

vänner,  Ami Lönnroth Wendelas vänner Alf 

Eriksson, Birger Svanteson, Kretsen Ulf Sundblad, 

Saltskog gård Kerstin Ekberg, Kulturhistoriska 

föreningen Gunilla Wihlborg, Konstnär Peder Edström, 

Humanisterna Nils Linder, Kulturhistoriska 

föreningen Per Eric Mattsson, Wendelas vänner Helena 

Hellström, Kulturskolan Daniel Johnston, ABF Annika 

Fridman, Oktoberteatern Kristina Möller, Konsthallen och 

Kulturhistoriska föreningen Perry Göransson, 

Kammarmusikföreningen Pia Lillieborg, Kulturhistoriska 

föreningen Ulla Havu, Kammarmusikföreningen Sonnie 

Kimsjö, Hölö Mörkö hembygdsförening Ninne Olsson, 

Oktoberteatern Olof Oscarson, Svenska kyrkan Bengt 

Andrén, Arkitekt och föreläsare Nursel Awrohum, 

Assyriska kulturföreningen Aljosa Lagumdzija, 

Södertäljebyrån Rolando Perez, Kretsen Ingrid Sjökvist, 

Kulturdelen.nu Lena Haapala, Kulturhistoriska föreningen 

och Helga Henschens vänner Birgitta Edström, Humanisterna 
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Mötets öppnande 

 Ordförande för mötet Ami Lönnroth hälsade välkommen 

och förklarade mötet öppnat. 

Ami hälsade speciellt välkommen till kvällens föreläsare 

Bengt Andrén. f.d. kommun- och planchef i Stockholm stad 

samt stadsbyggnadsdirektör i Uppsala. 

Skönhetsrådet 

 Bengt berättade om sina erfarenheter av Skönhetsrådet i 

Stockholms stad, som bildades år 1919 efter en motion av 

journalisten och vänsterpolitikern Fredrik Ström. Rådets 

arbete består huvudsakligen av att granska detaljplaner och 

byggnadslovsärenden. Rådet består av experter, politiker (de 

som bryr sig och har kunskaper). De fungerar i huvudsak som 

rådgivare och har alltså ingen vetorätt. Deras synpunkter är 

oftast mycket välgrundade och man lyssnar på deras 

åsikter. Bengt berättade också om en fristående grupp i 

Uppsala, Vårda Uppsala Stad, som jobbar lite som ett 

skönhetsråd. Detta var något som Bengt trodde skulle passa 

Södertälje och rekommenderade oss att besöka Uppsala och 

denna grupp. 

Samordningsgruppen  

Samordningsgruppen bestående av Annika Fridman, Nursel 

Awrohum, Peder Edström, Perry Göransson och Aljosa 

Lagumdzija informerade från sitt möte angående 

Marknadsföring och Marknadsföringsplatser. Förslag att man 
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ska använda olika sociala medier, affischer motorvägsskyltar 

m m. Samarbetet med Södertäljebyrån kommer att fortsätta. 

Kulturguider 

 Arbetsgruppen som består av Ulla Havu, Ingrid Sjökvist, 

Daniel Johnston och Ami Lönnroth informerade om de 

formella hinder som fanns för att utbilda ungdomar som 

guider. Flera nya förslag och ideér framkom under mötet. 

Kanske kunde man tillsammans med gymnasieungdomar 

skriva och uppföra en musikal. Förslag att kontakta 

Hebbegymnasiet om detta. Ingrids förslag på 

musikalförfattare – Roland Cox (dock inte kontaktad). 

Rolando Perez berättade om konstaktiviteter som han haft 

med ungdomar. Han föreslog också att man skulle kontakta 

kulturskolan. Nursel Awrohum föreslog kontakt om detta 

med Ung i Södertälje och Telge tillväxt. Gruppen jobbar 

vidare på detta. 

Tingshuset  

Tingshuset som kulturhus diskuterades utifrån ett 

debattföslag i LT för en tid sen, författat av Peder Edström 

och undertecknat av ett antal medlemmar i Kulturnätverket. 

Ingrid Sjökvist har haft flera kontakter med olika personer för 

att få information om planer på Tingshuset. Har också försökt 

att få tag på husets ägare vilket inte verkade lätt. Under mötet 

framkom också att socialdemokraterna vill ha ett kulturhus 

nere vid Maren. Det har också kommit undringar om vilket 

innehåll man vill ha i ett kulturhus. En grupp bildades för att 
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diskutera detta. I gruppen finns Ninne Olsson, Alf Eriksson 

och Lena Haapala (sammankallande). 

Nästa möte 

 Nästa möte blir den 29 maj kl 18.30 hos Assyriska 

Kulturföreningen 

Avslutning 

 Ami tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

Vid pennan 

Birgitta Edström 


