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Föreningsträff 29/11 2021 
 
Medverkande se separat närvarolista 
 

1. Petri Peltonen, chef för Kulturförvaltningen, hälsar välkommen 
 

2. Kulturchef Anders Dahlgren informerar om kulturnämndens nya lokaler och 
om kulturförvaltningens aktuella program;  
Kulturhuset fyller 10 år 2022 och uppmärksammas nästa år med en kulmen 
kring jubileumsveckan 11/11-20/11. Vill ni vara med och fira Kulturhuset? 
Kontakta Charlotta Burlin. Vårens stora utställning är Sötvatten – en värld av 
liv 6/2 – 15/5 och flera föreningar planerar att arrangera program på temat i 
samarbete med förvaltningen och om någon fler är intresserad av att delta så 
är de välkomna att höra av sig till utställningsproducenten Mia Ståhl Broborg. 
Riksteatern gästar Vallentuna teater med två fina föreställningar: ”Väninnan” 
om Anna Lindh 15/1 och komedin ”Anna Blomberg sjunger” ut 26 februari. 
CirkusMania – regionens årliga cirkusfestival februari 11-20 februari där 
förvaltningen bland annat arrangerar en nycirkusshow på teatern, 
barnföreställningar och en dokumentärfilm ”Den sista cirkusprinsessan”. 
 

3. Antikvarie Lenore Weibull presenterar sig. 
 

4. Laget runt; hur har din förening påverkats av pandemin och hur planerar ni 
den närmsta framtiden? 

 
VaDoM:  
Verksamheten har legat nere men har nu kommit igång igen. Har genomfört några 
utomhuskonserter. 
 
SPF: Ordnat vandringar utomhus. 
Skickat informationsbrev som livstecken från styrelsen. 
Program gavs ut 2ggr per år som vanligt. 
 
RPG: 
Börjat starta upp och människor börjar komma tillbaka. Tappat många medlemmar i 
pensionärsföreningar. Viktigt att hålla kontakt med de som varit med i 
föreningsarbetet. Fått tillbaka medlemmar nu när det satt igång igen. 
Planerar seniordag 28/4 i Kulturhuset. 
 
PRO: 
Kommer göra en egen folder. Träffats i styrelsen. En fråga som diskuterats är: hur får 
man ut dem som tidigare gått ut men inte kommit på aktiviteter under pandemin? 
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Gjort utomhusaktiviteter. Startat cirkelverksamhet. Tagit upp nya saker till exempel 
IT. Positiva inför framtiden. 
 
Konstföreningen: 
Fått ställa in vissa arrangemang. Haft föreläsningar, utställningar i konstkuben med 
färre antal utifrån restriktioner. Styrelsemöten digitalt, fortsätter med det. Lite tapp i 
medlemsantalet. 
Skickat ut informationsbladet Vallentunapaletten, men även information per mail. 
 
Össeby hembygdsförening:  
Var vilande under lång tid. Kom igång under våren då det fanns ett uppdämt behov. 
Startade kyrkogårdsvandringar som fick stort intresse. & musiksöndagar. Med i 
återöppnandet av Skolmuseet. Tagit igen bra när vi väl kom igång. Många vill vara ute 
och träffas vid Kvarnbacken vid Kvarnstugan, många haft utomhusaktiviteter. Ökat 
medlemmar. Kommer fortsätta med kyrkogårdsvandringarna. Lokal kulturhistorisk 
profil hålls högt. 
 
Frösunda: 
Styrelsemöten ute. Lärt sig vara ute, utomhusaktiviteter när det varit möjligt, 
vandringar etc. FB-grupp där information går ut. Inte tappat medlemmar utan ökat. 
 
Sverigefinska kulturföreningen/folkrörelsearkivet: 
Möjligheter och svårigheter med teknik under pandemin.  
Fysiska mötet viktigt. 
Planerat för trygghet kring program. 
Bara styrelsen kvar i Sverigefinska kulturföreningen. 
Förslag att kommunen skapar utbildningar/kunskapsbank för digital teknik och 
säkerhet kring program. 
 
JANO:  
Styrelsemöten på Zoom, gått kurs i Zoom. Fungerat bra och kommer fortsätta med 
det. Något färre besökare på konserterna. Gärna intimare möblering på teatern med 
bord på golvet i teatern. Vill utöka rabatter till fler föreningar, till exempel 
pensionärsföreningar. 
 
  
Anders Dahlgren antecknade 
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