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Dialog om  
Levande kulturliv i Vallentuna kommun 
 

Vallentuna Kulturnämnd inbjöd till diskussion om Vallentuna kommuns kulturliv och 

kulturklimat. Hur är det att verka här, hur ser det ut och hur kan vi utveckla 

kulturlivet? 

 

Tid och plats: Torsdag 13 oktober kl 19 i Vallentuna Teater 

 

Dagordning: 

19.00-19.20 Förvaltningen presenterar sin verksamhet 

Förvaltningens personal presenterar sig och sin funktion 

 

19.20-19.40 Kaffe med mingel 

 

19.40-20.45 Workshop med synpunkter och utvecklingsidéer: Hur gör vi         

                           Vallentuna till en bättre kulturkommun – tillsammans?  

 Styrkor – vad gör vi bra? 

 Svagheter – vad bör vi utveckla? 

 Möjligheter – vad vill vi bidra med för att göra Vallentuna till en bättre 

kulturkommun? 

 

20.45-21  Sammanfattning. Gruppledarna redovisar. Återsamling på scenen. 

 

 

Mötet avslutas med insamling av underlag från workshop. Uppföljningsmöte hålls i 

mars 2017.  

 

 

Sammanfattning från föreningsworkshop 

 

Styrkor 

 

Finns en positiv inställning till kultur i kommunen. 

 

Bättre nu än förr, lättare att komma i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen 

Lätt att komma i kontakt med tjänstemän. 

 

Sedan Kulturhusets tillkomst finns många fler att prata med, det har blivit en mer 

social situation för föreningarna. Det är mer välkomnande nu än i det gamla 

biblioteket. Kulturhuset och verksamheten i huset är en styrka. Det är mycket positivt 

för Kulturhuset att det finns servering i foajén. 
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Folkrörelsearkivet upplever att de har en mycket god relation till kommunen genom 

den hjälp man får att t.ex. sälja skivor. Man har också bra lokaler. Man tycker att det 

är mycket bra att kommunen har fått ett välfungerande Kulturhus. 

 

Starkt och positivt intresse för kultur i Vallentuna och upplevelsewebben är bra. 

 

Programverksamheten är bra och det stöd som Kulturnämnden ger är bra och 

värdefullt.  Föreningarna får genomföra det de vill och får hjälp med det 

 

Att förvaltningen byggt upp teatern och teaterverksamheten igen 

 

Kulturskolan har förbättrats mycket under de senaste 30 åren. 

 

Svagheter 

 

Kulturhuset borde synas mer i centrum, det saknas skyltning mot torget. Kulturhusets 

gavel mot Gästis är en kompakt vägg, det borde stå Vallentuna Kulturhus. 

 

Kulturhuset har ingen egen hemsida 

 

Vallentuna kulturkalender ska delas ut till alla invånare men kommer inte fram till 

alla.  

 

Nätverk/Mötesplatser för föreningarna sinsemellan saknas 

 

Lokaler saknas som kan användas av ungdomar och nyanlända- finns behov av 

samlingslokaler för detta . 

 

Saknar ett rum som Kulturrummet, men som är hälften så stort. Ett mellanstort rum 

skulle behövas ur föreningarna synpunkt, det är ofta man är ca 50 personer och då är 

Kulturrummet lite för stort, och Rundlarna i biblioteket lite för stökiga. 

 

Showdansföreningen Flex tycker att kommunens scener inte uppfyller minimikravet 

för en scen för EM-mästare i dans.  

 

Össeby hembygdsförening funderar på hur man når ut bättre med upplevelsewebben, 

den verkar inte vara så känd i alla fall i deras område. 

 

Generell uppfattning att man/vi lyckas locka för få ungdomar till sina/våra 

evenemang. 
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Möjligheter 

 

Utveckla samarbeten kring informationsspridning om kulturutbud, t.ex. med 

kulturombud.  

 

Ha gemensamma workshops i användning och utveckling av sociala medier, 

workshops för att ge stöd, tips och idéer kring hur man kan marknadsföra sin 

verksamhet. 

 

Samarbeta kring lokaler och verksamhet som tex att göra utställningar i 

föreningslokaler, tex har Flex utrymme för det. Man kan samarbeta och komplettera 

varandras aktiviteter, tex stickcafé för vuxna på dansskolan Flex 

 

Föreningarna kan ha ett eget diskussionsforum på nätet där föreningarna har lätt att 

nå varandra och kommunicera. Kan vara en gemensam Facebookgrupp. 

 

Utveckla samarbeten genom att träffas och utbyta kompetens rent fysiskt (som t.ex. 

denna workshop); lära varandra saker. 

 

Kulturkarta över Vallentuna kommun - så att man hittar och upptäcker vad som finns 

 

Hur kan kommunen stödja föreningarnas marknadsföring? Är kulturkalendern en bra 

kanal? 

 

Kommunen kan bli en turistattraktion med den natur och kultur som finns här. Hur 

bär man sig åt för att berätta om det som finns här? Kan man öppna en 

turistinformation i Vallentuna. 

 

Diskutera med invånare, vad önskar de sig? När, vilka tider? Vad skulle de vilja göra? 

 

Skapa nya samarbeten: tex: VaDoM & Jano, Finland 100 år (Sverige finska 

föreningen)– ABF, JANO, Film -Kultur och fritidsförvaltningen, VaDoM, andra 

kommuner. 

  

Hitta gemensamma vägar för att nå ut till ungdomar i kommunen. 

 

Lokaler som finns skulle kunna samordnas – kanske vissa föreningar kan dela lokal.  

Det vore bra med en översikt på webben om vilka föreningslokaler som finns och 

ibland står tomma. 

 

 

Inbjudan till en uppföljningsträff i mars 2017 kommer att skickas ut. 

 


