Anteckningar från kulturnätverksmötet på Oktoberteatern 28 november 2016
Närvarande:
Nursel Awrohum, Arkivdelen, Birgitta och Peder Edström, Humanisterna, Kerstin Ekberg,
Kulturhistoriska Föreningen, Annika Fridman, Oktoberteatern, Perry Göransspn,
Kammarmusikföreningen, Benno Lexholt, Södertälje Konstförening, Ami Lönnroth, Wendelas
vänner, Eric Matteoni, skulptör, Kretsen, Per Eric Mattsson, Wendelas vänner, Antoinette
Mezher, Wendelas Hus och restaurang, Ninne Olsson, Oktoberteatern, Pia Lillieborg,
Kulturhistoriska Föreningen, Birger Svanteson, Södertälje Konstnärskrets, Wendelas vänner,
Ingrid Sjökvist, Kulturdelen.nu, Ester Rudolfsson Mattsson, Saltskogs gård, Wendelas vänner,
Maud Nilsson Möller, Kulturhistoriska föreningen, Lena Haapala, Kulturhistoriska
Föreningen&Helga Henschens vänner samt Olof Oscarson, Svenska Kyrkan.
Ett hastigt påkommet snöfall hindrade inte deltagarna från att samlas och utbyta kreativa
idéer.
Ami Lönnroth från Wendelas Vänner ledde samtalen och tog upp förslagen från förra mötet.
Om kulturplan
Mötet konstaterade att kulturnätverkets första aktivitet varit framgångsrik - remisstiden för
Kulturplanen blev uppskjuten, vilket innebar att flertalet deltagare hann att skriva
remissvar.
Om evenemangsregister
tidsplanering, inbördes information, bättre överblick och samordning samt marknadsföring
av alla kulturaktiviteter. Det är uppenbart att det här är en viktig fråga att lösa om kulturens
plats och roll i kommunen ska kunna lyftas.
Destination Södertälje/ Turistbyrån har en - ganska affärsinriktad men dock - funktion som
diskuterades.
Två annonstavlor på gågatan för en kommun med 100.000 invånare, omöjligt att få en plats
för info på Stadshuset etc. etc. visar att något måste göras.
Om kommunen ska göra anspråk på att vara en kulturstad måste man lyfta hela frågan och
på allvar kommunicera ut kulturutbudet till stans invånare.
En arbetsgrupp tillsattes.
Om kulturguider
Ami Lönnroths förslag om utbildning av kulturguider ledde till att ytterligare en arbetsgrupp
tillsattes.
Om digitalisering
Nursel Awrohum tipsade om att Arkivdata kan digitalisera texter, ljudfiler, bilder, affischer
och inom snar framtid även ljudfiler och VHS-kasetter till humana kostnaden av 1 krona per
sida
Flera frågor:

Kulturnätverk, hur omfattas alla? Perry Göransson lobbar för Södertäljeoperan och
orkesterföreningen, Birgitta Edström kollar kommunens hemsida för föreningar, Pia
Lillieborg hembygdsföreningarna och Olof Oscarson kyrkorna
Fler frågor: Hur ser rollerna kommun - föreningar ut? Styr kommunen föreningarna? Vad gör
vi åt kostsamma projekt som inte blir av? Är Södertälje en rik eller fattig kommun
kulturellt?Leder prioriteten på barn och ungdom till en ålderssegregering som i
förlängningen bara är ett sätt att hålla nere kostnader?
En stark budget är nyligen presenterad, det är politikernas uppgift att se till kulturen åter
prioriteras - MER PENGAR! !
Förslag på samverkande arrangemang som bör göras eller återupptas:
Kulturnatt, Gränslös kultur 2017, 1800-talsveckan, Poesi och musikafton, Brunnsmusik,
m.m.

Per Eric Mattsson informerade om att Slussprojektet ska ha planerad invigning 7/10 2019
och att 1% av byggkostnaderna bör avsättas till konst, samt att den fyrdubblade
hyreshöjningen för Hebbevillan har justerats ner.
Beslut:
Kulturchefen Staffan Jonsson och representant för Destination Södertälje bjuds in till nästa
nätverksträff där ett åtgärdspaket för marknadsföring av evenemang presenteras.
Arbetsgrupp: Nursel Awrohum, Peder Edström, Perry Göransson och Annika Fridman, som
också är sammankallande.
Arbetsgrupp för gemensamt utbildning av kulturguider: Ulla Havo, Ingrid Sjökvist, Daniel
Johnston och Ami Lönnroth, som också är sammankallande.
Ett skönhetsråd bör inrättas. Olof Oscarson formulerar ett förslag som presenteras för
Staffan Jonsson vid nästa möte. Manifestationer i form av körsång rekommenderades.
Kulturnätverket kräver att alla remissvar samlas på ett ställe på kommunen.
Ingrid Sjökvist från Kulturdelen erbjuder sig dessutom att lägga ut alla svar på nätet kontakt@kulturdelen.nu
Många kreativa frågor, åsikter och krav ventilerades och ställdes under kvällen.
Det upplystes om att kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten och att vi
bör gå dit.
Nästa nämndmöte är på Bellevue, Torekällberget 8/12. För mer info se Länstidningen.
Nästa kulturnätverksmöte blir på Saltskogs Gård den 23 ? januari.
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