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Redovisning av uppdrag 24 i budget 20 I 9 - Utreda genomförandet
av Kulturvecka

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultm- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

1. Avstyrka genomförandet av en kulturvecka under sommartid i Österåkers kommun med
hänvisning till att en kulturvecka är resurskrävande även i sitt enklaste utförande.

2. Notera uppdrag 24 i budget 2019 - utreda genomförandet av en kulturvecka sommaer och
dess finansiering till protokollet.

3. Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till finansiering av

Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och ungdomar under sommarlovet.

Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast 2019-10-03.

7, Sammanfattning". ._A _ _ .. _ M,

Utredning av genomförandet av kulturvecka under sommaren i Österåkers kommun och dess

ñnansiex'mg.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvalrmngens tjänsteutlåtande daterad 2019-05-13.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande:

1. Avstyrka genomförandet av en kulan-vecka under sommartid i Österåkers kommun med
hänvisning till att en kulturvecka är resurskrävande även i sitt enklaste utförande.

2. Notera uppdrag 24 i budget 2019 - utreda genomförandet av en kulturvecka sommartid och
dess finansiering till protokollet.

3. Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till ñnansiering av

Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och ungdomar under sommarlovet.

Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast 2019-10-03.

Prcpositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrand (KD)
yrkande och finner att så är fallet.

Fotts nästa sida

Wik- [ai-ÅA

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande Österåker

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden
Datum ZOI9-05-I3

'

Dnr KFN|5 20|9/OO86(1)

Redovisning av uppdrag 24 i budget 20 I 9 - Utreda genomförandet av

kulturvecka

Sammanfattning
Utredning av genomförande av kulturvccka under sommaren i Österåkers kommun och dess
finansiering.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Avstyrka genomförandet av en kulturvccka under sommartid i Österåkers kommun med
hänvisning till att en kulturvccka är resurskrävandc även i sitt enklaste utförande.

2. Notera uppdrag 24 i budget 2019 - utreda genomförandet av en kulturvccka sommartid och dess
finansiering till protokollet.

3. (3-0 Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till Finansiering av Sommarklubb
för att stärka kulturutbudct för barn och unga under sommarlovet. Uppdraget ska redovisas för

Kultur- och fritidsnämnden senast 2019-10-03.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2019 fått i uppdrag att utreda ett genomförande av en
kultuwucka under sommartid och dess finansiering. (Uppdrag 24 i budget 2019).

Förvaltningens slutsatser

lfârfarcnhctcr från andra arrangörer visar att en Kulturvccka är resurskrävandc även där intentionen

varit att främst samordna och marknadsföra föreningsdrivna insatser och att det är svårt att skapa
mervärde genom en Kulturvccka sommartid då utbudet redan är stort. En översikt av sommarens
kulturutbud visar att utbudet för vuxna är relativt stort och att kommunen redan lägger resurser på
att arrangera egna kulmmrrangcmang. [Ett sätt att underlätta föreningsdrivna arrangemang och få

bättre effekt för pengarna är att höja kulturcvcncmangsbidragct. Notcms att utbudet för barn och
unga är relativt litet och att denna målgrupp efterfrågar aktiviteter under sommaren. För att nå
många barn menar föwaltningen att en kommunal Finansiering av Sommarklubb är den bästa vägen
att gå. Denna verksamhet förlorar 2020 möjlighet till finansiering genom statliga medel.

Bilagor

Kulturvccka i Österåker u Utredning 20190522

Österåkers kommun
|
|B4 86 Åkersberga |Te| 08-540 8I000

|
Fax 08-540 8I0 20

|
kommun@osteraker.se

|
www.osteraker.se
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Österåker

Utredning Kulturvecka sommartid i Österåkers kommun

I Bakgrund

Bakgrund till denna utredning är ett uppdrag i Budget 2019: ”24. Kultur och

fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av kulturvccka under

sommartid och dess finansiering.” (Uppdrag 24 i Budget 2019)

Bristen på ramar gör uppdraget utmanande:

0 Vilkcn målgrupp är den primära: turister eller kommuninvånare?

0 Finns det någon särskild åldersgrupp som skall prioriteras?

0 Var i kommunen skall kulturveckan äga rum? Är det något som ska äga på

flera platser?

0 Ska föreningslivets insatser och programpunkter utgöra stommen i

kulturveckan eller bör vi koncentrera oss på professionella utövare?

0 Finns någon budgctbegränsning?

2. Tillvägagångssätt

Som en nulägesbeskrivning presenteras en översikt av evenemangsutbudet i

kommunen juni-augusti 2019. Som omvärldsanalys har ett antal intervjuer

genomförts med representanter för Visit Roslagen och företrädare för Östhammars
kommun och Nynäshamns kommun. En enkät till kulturföreningar genomfördes

mars 2019 till föreningar i Föreningsregistret för att ta reda på föreningarnas intresse

av att medverka i en eventuell kulturvecka.

2.| Nulägesbeskrivning

Sammanställningen nedan ger en överblick över kulturutbudet i Österåker juni-

augusti 2019. Det är evenemang anmälda till Roslagsevenemang (Visit Roslagens

evenemangstidning, den mest heltäckande evenemangsguiden) inför deadline i 3

april. Självfallet händer det mera saker i kommunen, men de återkommande större

evenemangen är med i tabellen. Det ger också en bild av vilka arrangemang Kultur-

och fritidsnämnden idag är avsändare till i år.
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Kulturevenemang Österåkers kommun juni-augusti 2019:

Österåker

2019 Vecka Vad Var Arrangör

Juni 23 8juni Seniorernas dag * Ljusterö Österåkers kommun,
Ljusterö PRO

24 14juni Seniordagen Länsmansgården Österåkers konstförening,

Länsmansgården ** SPF

16 juni Barnens dag på Länsmansgården Österåkers konstförening,

Länsmansgården** med flera föreningar

14-16 juni Musik i kyrkan Flera platser Österåker Östra Ryds
Musikfestival församling

25 21 juni Midsommarfirande Flera platser

26- 26-29juni Huldrans natt* Domarudden Österåkers kommun
Juli 27 29 juni - 7 juli Wira-spelen** Roslags-Kulla Stiftelsen Wire-Spelen

28 13 juli Ingmarsödagen Ingmarsö

13 juli 50-talskväll på Ekbacken Åkersberga revyförening

Ekbacken **

29

30 27 juli Husarödagen med Husarö Husarö byalag

Husarömaran

Aug 31 3-4 augusti Northern Light Ljusterö Ljusterö konstförening

Grafitti“

32 6 augusti Parkteatern på Ekbacken Österåkers kommun,
Ekbacken* Ku|turföreningen

Österåker

33 17 augusti Allsång på Ekbacken Kulturföreningen Livat

Ekbacken“

34 20 augusti Kullehusteatern på Ekbacken Österåkers kommun
Ekbacken*

22 augusti Seniorernas dag på Ekbacken Österåkers kommun, PRO
Ekbacken* Åkersberga, ÖHF
25 augusti Kanalens dag Åkers kanal Fix media med flera

25 augusti Arkeo|ogidagen* Biskopstuna Österåkers kommun
35 30 augusti Filmgala Berga Åkersberga Österåkers kommun

teater*

Vi ser att det finns ett utbud spritt över stora delar av kommunen och evenemang

med olika målgrupper, inte minst seniorer.

*= arrangeras av Kultur-och fritidsnämnden

**= arrangeras med stöd av kulmrevenemangsbidrag eller Kultur för äldre-bidrag

från KFN
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Österåker

2.2 Omvärldsanalys och intervjuer

Intervjuer med Gisela Norén, VD Visit Roslagen, Marie Schinkler och Karin

Moberg, Information Österåker, Lena Öberg, Östhammars

kulturfestival/Östhammars kommun, Agneta Ström Granlund Kultur- och

fritidsförvaltningen Nynäshamns kommun. Här finns också en referens till

Stockholms kulturfestival och \X/e are Stockholm.

Gisela Norén, Visit Roslagen.

0 Fundera på hur val av plats/ tidpunkt hänger ihop. Vill man vara i Åkersberga

så bör man lägga en kultuwecka i anslutning till skolstarten, då är det många
hemma. Vill man skapa ett evenemang i juli så är det bäst att Välja skärgården.

Man åker inte från öarna till Åkersberga för att gå på kultuwccka i juli.

0 ”Ta tåget till skärgården”. Ta Roslagsbanan till Östcrkär. Ordna en båt som
utgår därifrån och går i en slinga mellan olika öar. ”Skärgårdens dag”, eller hel

vecka.

0 Att jobba med ett tema är ett bra sätt att knyta ihop flera platser. Titta på

Vallonbruksveckan - de har nytt tema varje år.

0 Kombinera med befintliga arrangemang som kan utgöra fmal (eller start).

0 jazzfesdvalen i Norrtälje. Stark, föreningsdrivcn festival som tar stadêlñ

offentliga rum och restauranger i anspråk.

0 I Norrtälje lade man en lculruwecka samtidigt som Flygfyren cup som är en

stor fotbollscup för barn och unga. Kulturfestivalen hade flera inslag för

barn. Inte så stort genomslag som man hade trott.

Marie Schinkler och Karin Moberg, Information Österåker:

0 Satsa på målgruppen barn och familj. En vanlig fråga på turistbyrån under

sommaren är ”Vad kan vi göra med barnen”. Bra med aktiviteter som
innehåller prova-på. Både kultur och natur

0 Tipsar om Kastellet i Vaxholm: Barnens dag i juni samt Storholmens

Vikingasommar (Norrtälje) och båtveckan i Öregrund en festivalvecka som
erbjuder båtupplevelser och underhållning för alla intressen och åldrar.

Östhammars kultutfestival (Lena Öberg, Kultur- och fritidsförvaltningen,

Östhammars kommun)

Östhammars Kulturfestival hade sin upprinnelse i ”Östhammars musikvccka”, ett

uppskattat och stort evenemang sommartid, sponsrat av näringslivet. När några av

huvudñnansiärcrna drog sig ut beslutade KFN att göra om musikveckan till en

kulturfestival förlagd till juni månad. Förvaltningen stod för samordning av ett

program baserat på föreningsaktiviteter. Föreningarna hade möjlighet att söka mindre

arrangörsbidrag. Kommunen stod för marknadsföring. Budgeten var 100 tkr till
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Österåker

arrangörsbidrag, 50 tkr till marknadsföring och 20% tjänst projektledning.

Otillräckligt tilltagen tid för projektledning menar både Lena och hennes företrädare.

Lena säger att det kan vara svårt att faktiskt skapa mervärdet, Kulturveckan innebar

mest en förstärkt marknadsföring av befintliga evenemang. Var går gränsen för vad

kan kalla en kulturfestival? Till 2019 har beslutats att flytta kulturfestivalen till

höstlovet (vecka 44) istället.

En intern utvärdering från Östhammars kommun 2018 förslår tre Vägväl som kan

vara värda att ta ställning till för det fall Österåker kommun vill arrangera en

Kulturvecka. Se Bilaga 1 Utvärdering ,ézt/lmfes/z'm/ 20 78 ÖJ't/Mmmmzv kommun (sid 1-3).

Nynäshamns kulturvecka, Agneta Ström Granlund, Kultur- och

fritidsförvaltningen Nynäshamns kommun

Kulturveckan i Nynäshamn hålls i oktober varje år sedan7-8 år tillbaka. I början var

intentionen att kommunen bara skulle hjälpa till att marknadsföra och andra fick

komma in med bidrag. Från kommunen upplevde man dock en svårighet att hålla

god kvalité på utbudet, att hålla måttet. Det går heller inte tvinga fram ett deltagande

eller en viss typ av arrangemang. Därför har man nu hittat en form där föwaltningen

lägger krut på två dagar, en ”Barnkulturclag” och ”Kulturfesten” då man själv bokar

in program. Resten av kultuweckan fylls med föreningsarrangemang,

musikskolekonserter med mera.

Budgeten i Nynäshamn ligger på 300 tkr, varav 150 tkr läggs på en extern

projektledare (ca 160 h), 50 tkr marknadsföring, 100 tkr program/arvoden, lokalhyra.

De testade något år att utlysa arrangemangsbidmg för deltagande föreningar men det

efterfrågades inte i någon större utsträckning.

De flesta programmen äger rum inne i Nynäshamn. Önskar spridning i kommunen
med det är inte så lätt att hitta arrangörer på andra platser. Sammanfattande råd:

0 Barnkulturdagcn är en succé .

0 Definiera målgrupp för kulmrnatt/kulturfest. Barn och seniorer är lättast att

locka, men åldrarna däremellan desto svårare.

0 Önskar man göra något för målgrupp ungdom? Ge dem då ansvar för att

skapa en egen kultuwecka. Det var först då det funkade i Nynäshamn.

Se vidare Bilaga 2 ngmm Nynäshamns kultur/Jema.
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Stockholms kultutfestival + ungdomsfestivalen We are Stockholm. 13-17

augusti

Stockholms Kulturfestival och ungdomsfestivalen We are Stockholm genomförs

årligen av Kulturförvaltningen på uppdrag av Stockholms stad. Festivalen innehåller

mer än 600 programpunkter. Allt på Kulturfestivnlcn är gratis med undantag för

”walks” - guidade stadsvandringar med olika teman. Hade 100 000 besök 2018

tillsammans med ungdomsfestivalen We Are Sthlm. We are Stockholm.13-17 augusti

kl 12-22 som vänder sig till ungdomar mellan 13-19 år och är Europas största

ungdomsfestival.

Kai/1711871147? Borde vara en god idé med parallella festivaler med separata

varumärken/målgrupper. Många vuxna på stan under ungdomsfestival. Ej att

rekommendera att lägga kulturvecka i Österåker samtidigt med dessa festivaler.

2.3 Enkät till kulturföreningar

"in webbenkät skickades ut till ca 30 föreningar och studieförbund i mars månad och

besvarades av 22 stycken. 63% anger att de arrangerar evenemang sommartid. Av
dem som inte arrangerar sommartid anger hälften brist på medarbetare/personal och

deltagare som orsak.

75% av tillfrågade föreningar uttryckte intresse av att medverka vid en eventuell

kulturvccka.

Musik, teater och historia/kulturarv är det populäraste innehållet för en kulturvecka

enligt enkäten. Bara på två ställen nämns att man vill se ”något för barn”.

På frågan om var i kommunen kulturveckan skall äga rum verkar de flesta föredra

Ekbacken, men också centrum och Länsmansgårdcn nämns. Merparten av de

svarande föreningarna har sitt säte i Åkersberga, vilket kanske påverkar förslagen på

platser.

Se Vidare Bilaga 3 Enkätmm' Kula/mecka

3 Sammanfattande analys

Må/gmpp

Agneta Ström Granlund iNynäshamn är tydlig med sitt råd att börja med att

definiera målgruppen. Vissa målgrupper lättare att nå än andra. Exempelvis kallar
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hon Barnkulturdagcn en succé medan ungdomarna inte gick att nå alls förrän de

tänkte om och gav ungdomarna ansvar för en egen kulan-vecka_

I Stockholmsområdet finns ett stort utbud av barnkulturutövare av hög kvalitet och
med varierande uttryck. Tack vara Region Stockholms subventionssystcm kan en

arrangör i länet boka professionell scenkonst för barn med 50% subvention. I

Österåkers kommun arrangeras Barnens dag på Länsmansgården en söndag i juni.

Sannolikt finns plats för ett större utbud för barn och familjer. Här är relevant att

nämna Österåkers kommuns ”Sommarklubb” som arrangerats för sommarlovslediga

bam i juli månad. Det är en öppen avgiftsfri verksamhet för barn 6-15 år som bjudit

på ett blandat program, bland annat kultur och eget skapande. Sommarklubb har till

och med 2019 finansierats med statliga medel, en möjlighet som upphör 2020. En
viktig insats för målgruppen barn är en fortsatt verksamhet för Sommarklubb.

Östhammar uppmanar i sin utvärdering KFN att ta ställning till om det är

turister/sommargäster eller åretruntboende som är målgrupp eftersom det både

påverkar vilken tidpunkt som är lämpligast men också tillvägagångssättet. Är syftet

att locka besökare från andra kommuner eller att få besökare att upptäcka skärgården

bör ansvaret för evenemanget ligga på eller delas med turistnäringen.

P/a/.r

Östhammars kulturfcstival har försökt lm bred förankring över hela kommunen. I

utvärderingen förordar de att samla utbudet till en plats men med möjlighet att växla

mellan platserna.

Aven Nynäshamn har försökt lägga program på flera platseri kommunen under

samma vecka men att det kan vara svårt eftersom det saknas lokala arrangörer.

I Österåker är Ekbacken mångas favoritplats. Sedan flera år tillbaka är

bokningsu'ycket på Ekbacken (Vita huset, Dansbanan, Ekbacken) högt, inte minst i

augusti månad. I-Iclst behöver bokning ske ett år i förväg. Det har ibland gjort det

utmanande att hitta datum för kommunens Scensommarprogram med gäster som
Parkteatern och Kullehusteatern där speldatum aldrig kan sättas förrän tidigast i april

samma år.

Tema

Det har framgått att valet att jobba med ett tema är ett sätt att samla olika aktörer i en

gemensam festival och att variera program från år till år. Temat kan rentav vara en

plats, som Åkers kanal eller många platser, t ex ”Gömda rum i Österåker ”. Tema
kan också vara exempelvis en konstart, som film. Sedan flera år tillbaka arbetar

Österåkers kommun aktivt med ñlm. Det är också en genre där Vi skulle ha goda

möjligheter att jobba med målgruppen ungdomar. Vi kan Visa filmer som producerats
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inom Film i Österåker, inklusive VR för äldre och hålla workshops och prova-på.

Det finns också möjlighet att utveckla koncept för filmfestival. Bästa tidpunkten för

att lyfta film är om kulturveckan hålls veckorna efter skolavslutning (eller under

terminen). Betänk dock rådet från Nynäshamn: för framgång, låt ungdomarna själva

arrangera.

'['z'zábunkl

Svensk kultursommar rymmer både utomhusteater i ljum sommarkväll och

musikfestival i ösregn. Det är både härligt och vanskligt att vara arrangör sommartid,

eftersom oväder kan äventyra biljettintäkter kräva beredskap med tält. Som tur är

avskräcker det inte kommunens olika arrangörer. Det ñnns redan idag ett rikt

kulturutbud under sommaren. En kultuwecka (eller för den skulle Kulturfestival eller

Kulturnatt) kan med fördel förläggas till den mörkare årstiden då utbudet av

evenemang i kommunen är mindre.

Budget

I både Östhammar och Nynäshamn har man talat om svårigheten att ”bara

samordna” ett innehåll tillhandahållct av föreningslivet. Det behövs budget både för

egna bokningar och som arrangörsstöd. Det behövs marknadsföring för att

kommunicera det sammanhållande paraplyet kulturvecka. Framförallt behövs det

resurser i form av projektledning/koordinering. De 300 tkr som Nynäshamn har i

budget bör ses som ett minimum för en satsning med rubriken kultuwecka.

4 Slutsatser

Det händer redan en hel del sommartid i Österåkers kommun och merparten av

evenemangen har finansiering från Kultur- och fritidsnämnden. IF'erarenheter från

Östhammar och Nynäshamn visar att åtagandet ”Kultuwccka” kräver omfattande

resurser i form av cvenemangsbudget, marknadsföring och samordning/personal,

även där intentioncn varit att skapa en Kulturvecka där andra än kommunen står för

utbudet och genomförande.

Det är osäkert om föreningslivet i Österåker vill och förmår arrangera mer just under

sommartid än de redan gör. Vissa arrangörer gör det, det framgår av

kulmrevenemangbidmgets popularitet. Det sökta bidragsbeloppet överstiger de

medel KFN har att fördela (2019 söktes 1 259 380 kr/ 680 000 kr fanns att fördela.)

En höjning av kulturevenemangsbidrag kan skapa större kultumtbud - året om. Det

är också ett effektivt sätt att få spridning av kultur i kommunen. Från öarnas

föreningar noteras ett spirande intresse för att stå värd för olika kulturevenemang

under sommaren.
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Sannolikt finns efterfrågan för mer kulturevenemang för målgruppen barn. Att

permanenta verksamheten Sommarklubb i kommunal regi skulle kunna vara en

utgångspunkt för barn och ungas tillgång till kultur och eget skapande under

sommaren. Detta förutsätter att nya medel tillförs verksamheten då statlig

finansiering upphör 2020. Sommarklubb har i hög grad samverkat med föreningslivet

för att inspirera och engagera målgruppen barn och unga.

Bilagor:

Bilaga 1 Utvärdering kulturfestival 2018 Östhammars kommun (sid1-3 av 7)

Bilaga 2 Program Nynäshamns kulturvecka

Bilaga 3 Enkätsvar Föreningscnkät Kulturvecka Österåker ,mars 2019
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Kultur- och fritidsnämnden

Rapport Kulturfestival 2018

Uppdraget från Kultur- och fritidsnämnden
- Att invånarna ska få upptäcka och använda kulturen

Resurser till projektet

1 samordnare från Kultur- och fritidsförvaltningen på max 20-25% av tjänst.

100.000 kr att fördela till arrangörer för evenemang
50.000 kr till marknadsföring

Riktlinjer för Kulturfestiva12018

o Festivalen ska ha ett gemensamt kulturfestivalsprogram för hela kommunen.
o Innehållet ska vara brett. Vad som innefattas i begreppet kultur lämnas till arrangörerna att

tolka för att ha ett inkluderande förhållningssätt.

Evenemangen ska spridas ut i kommunen, ej indelat på dagar.

Programpunktema kan gå omlott och krocka.

Att evenemangen är öppna och för alla åldrar, dvs. inga åldersbegränsningar genom
alkoholservering.

o Temat för 2018 var ”650+”

Genomförande
En arrangörsträff genomfördes lördagen 3 februari 2018 i Gimo med 50-tal arrangörer från både

föreningsliv och näringsliv. Träffen genomfördes tillsammans med Visit Roslagen och Företag i

Samverkan.

Ett 20-tal arrangörer anmälde sitt intresse för Kulturfestivalen och programmet innehöll uppemot 30

evenemang där flera av programmen innehöll ett flertal programpunkter per evenemang.

Kulturfestivalen hölls 26 juni-30 juni

Marknadsföring/mediebevakning
Kulturfestivalen annonserades i Annons Nytt och Sommartidningen som delas ut till alla hushåll i

Östhammars kommun.
Reportage publicerades i UNTs sommarbilaga och Radio Uppland

Affischer i A2 och A3 format trycktes upp.

Programmet trycktes i en annonsbilaga som tillhörde projektet Östhammars stad 650+00h delades uti

Uppsala Nya Tidning i områdena: Uppsala, Tierp och Östhammar. Detta gick och genomföra då

bilagans kostnader till stor del täcktes av jubileumspengar och Visit Roslagen stod för försäljning av

annonser.

Programmet gick ut sista veckan i maj, med ett övertryck på 2.000 ex. som delades ut i turistbyrån.

Programmet fanns tillgängligt på osthammarskulturfestival.se
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Målgruppen barn- och unga
I år lade jag som projektledare mitt fokus på att öka programpunkter för barn och unga. Detta
resulterade i tre satsningar fçr âret: Poolparty @ Alundabadet, Jakten på jämstämpeln i Österbybruk
och Familjedag vid havet i Osthammar.

Poolpartyt erbjöd förutom gratis bad möjlighet att delta i konstworkshop, dansworkshop, Fifa-

turneringar och möjlighet att ta simborgarmärket gratis. Dessutom fanns stora uppblåsbara
hinderbanor och en elektrisktjur som aktiviteter. På kvällen erbjöds ungdomar att bada och en DJ
spelade musik.

Under dagen besökte 200-300 personer Poolpartyt. På kvällen dök ett 60-tal ungdomar upp.

Jakten påjärnstämpeln har endast redovisas av en av de medverkande arrangörerna. De uppskattade
antalet deltagande barn till cirka 50 personer.

Familjedag vid havet bestod av aktiviteter på Sj ötorget och på Källör. Pâ Sjötorget arrangerades en
sagoñgursparad, sommarlovsaktiviteten Sparkcykelworkshop, en konstworkshop samt en av
scenkonstkarusellens program med cirkusworkshop och föreställning. En modellbâtsentusiast och en
ägare av en motortorpedsbât fanns på plats för att demonstrera och berätta om deras projekt. I

gästhamnen ankrade 4:e sjöstridsflottiljen och många nyñkna förbipasserande besökte dem.
I Sagoñgursparaden deltog cirka 160 personer

Konserten Jazz pâ Pippis Vis sågs av 122 personer varav 71 personer var bam.
På cirkusworkshop deltog cirka 70 barn.

I Konstworkshopen deltog cirka 10 barn och vuxna.

Sparkcykel workshop, 20 deltagare

Cirkus föreställningen sågs av cirka 150 personer varav cirka 60 personer var bam.
Det totala besöksantalet hos Källör låg på cirka 350 personer.

Familjedag vid havet kan totalt summeras till ett besöksantal på cirka 500 personer.

Övriga kommentarer kring programmet
Programmet i år blev mycket varierat och rymde allt från experimentell scenkonst till kommersiell
musik. Teater Oland utvecklade sin performanceföreställning i år och hade ett besöksantal på 12
personer 03:30 en torsdagsmorgon ute vid Vällenbadet. En magisk och unik upplevelse för dem som
hade möjlighet att närvara detta tillfälle. Folkets Hus i Hargshamn vågade prova att arrangera en
konsert med ett balkanband. Ett gott initiativ av Stensunda musik- och kulturförening, som satte ihop
en teaterföreställning om Östhammars stads 650-ârs historia och spelades i Ekeby/Alunda, gjorde att

jubileet kunde uppmärksammas på fler ställen än på orten Östhammar.

I år har inte alla medverkande arrangörer rapporterat in sina besökssiffror, vilket gör att det är svårt att

se hur besöksantalet totalt såg ut. Om man räknar in jubileumskonserten som spelades som avslutning

på Kulturfestivalen så har festivalen ändå detta är mer än dubblat sitt besöksantal i år. Då ska man ta

hänsyn till att de medel som gick till konsertarrangören var med anledning av 65 O-årsjubileet och
sponsrades av Kommunstyrelsen och inte är en del av Kulturfestivalens budget.

Uppskattat totalt besöksantal är cirka 3.900 besökare för årets Kulturfestival (1.900 personer utan
Jubileumskonserten på Krutudden).

Det var färre arrangörer och evenemang men fler aktiviteter per evenemang.
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Organisation och personella resurser

För att kunna driva projektet kvalitativt är 20% i arbetstid för en projektledare att samordna festivalen

inte rimligt. Om man jämför med liknande projekt i andra kommuner har ”Fest i Heby” en

projektledare som arbetar ca 60% med samordning under våren och har dessutom hjälp under fest-

veckan av en kollega på 100%. Uppsala kommun har en heltidsanställd året runt enbart för

Kulturnatten och extra stöd under den mest intensiva perioden. Att endast ha en person som ska arbeta

med festivalen är också väldigt sårbart. Detta är har även varit fullspäckat av stora projekt som
öppnandet av ett Kulturhus och ett 650-årsjubileum som tagit personella resurser.

Framöver ser jag att det av yttersta vikt att personella resurser i organisationen möter syfte och mål om
Kulturfestivalen ska fortsätta genomföras.

Förslag på utveckling avfesirvalen:

l) Fokusera på att boende ska upptäcka och använda kulturen.

Ska Kulturfestivalen syfta till att tilltala ”äretruntboende” så är veckan efter midsommar inte

en optimal tidpunkt. Förslagsvis flyttar man kulturfestivalen till hösten 1-3 dagar, eller bara en

dag som Kulturnatten eller ”Tillsammansdagen”.

Förslagsvis samlas alla aktiviteter till en plats. Platsen kan variera från år till år. Detta gör att

föreningar från olika delar av kommunen möts.

Besökare/publik kan upptäcka föreningar/aktiviteter/kurser som sker på. andra platser i

kommunen. ”Hitta din förening” eller din aktivitet kan lyftas fram mer.

Även idrottsföreningar kan med fördel inkluderas. Detta skulle ge fler ovana

kulturkonsumenter chansen att upptäcka något nytt och vice versa.

Naturliga samverkansparter i detta skulle bland annat kunna vara Kulturskolan,

studieförbunden och föreningar.

2) Fokusera på att semesterboende och locka nya besökare till att upptäcka Östhammars
kommun kultur- och fritidsliv.

Flytta festivalen längre in på sommaren när semesterperioden börjat. Engagera turismnäringen

mer. För att dra publik regionalt och nationellt behöver innehållet spetsas till mer och hitta sin

nisch. För att samverka och vara del i större sammanhang är projekttiden vartannat är mer
rimligt för denna riktning.

Naturliga samverkansparter i detta skulle kunna vara turismföretag och större organisationer t

ex Visit Roslagen, eventbolag och föreningar och Region Uppsala.

3) Släppa samordningen av en gemensam festival och satsa på att utveckla specifika

evenemang. T ex som sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Kultur- och fritidsförvaltningen har verksamheter inom bibliotek, simhallar/utebad och

ungdomsgårdar som tillsammans kan stå för olika evenemang under sommaren. Poolparty @
Alundabadet, Jakten påjämstämpeln i Österbybruk och Familjedag vid havet i Östhammar är

tre projekt som inte nödvändig behöver ske under samma vecka kan spridas ut under

sommaren.

Uppdraget går till alla verksamheter inom Kultur- och fritid att engagera sig i att erbjuda

sommaraktiviteter och samverka med varandra eller externa aktörer.
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VÄLKOMNA Till.

KULTURVEGKAN 2018!
Äntligen oktober!

Visst har ni längtat efter Kulturveckan?

Visst är ni nyfikna på Kulturveckans

innehåll?

Vi är nu stolta över att få presentera

årets mángfacetterade program som
kommunens kulturaktörer bjuder på
tillsammans med Kultur- och Fritids-

avdelningen.

Syftet med Kulturveckan är att visa det

rika kulturliv som finns inom kommu-
nen, samt att bjuda in er medborgare
till att smaka på en härlig kulturbuffé

under en hel vecka i oktober.

Engagemanget runt Kulturveckan

ökar, vilket är en spännande utveck-

ling. Vi hoppas också att du som be-

sökare ska hitta något som inspirerar

och ger energipáfyllning i vardagen.
I år satsar vi dessutom extra på en
Barnkulturdag den 6/10, en Fören-

ingsmässa den 7/10 samt en nostal-

gisk och minnesvärd Storpubskväll

den 12/10.

until-11th?

Kom och lät er njuta av Kulturveckan

6/10 -14/10. Välkomna!

Agneta Ström Granlund
Kultur- och Fritidschef

Petra Garnás. projektledare

'56.,
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LÖRDAG 6

OKTOBER
DARNKULTURDAGEN
Kl. 11-14. Folkets Hus Nynäshamn

Program Foajén:

11.00 - Välkomna!
11.00 - 14.00 Prova på aktiviteter 8
träffa vår Mingel-clown Fjodor!
- Prova på schack
Arr: Nynäshamns Schackklubb 8 Stora

Vika schackklubb
- Stafflimálning med Anna
Arr: Konstbutiken Konstartera

12.00 - 14.00 Ansiktsmálning

Scenprogram i Foajén

12.50 Allsång under ledning av

Mathilda Kurtsson

13.30 "Popkören" under ledning av

Jenny Bax, Kulturskolan

13.40 Öppen scen

Program Biblioteket

11.00 - 13.30 Skaparverkstad med
Louise Borg, Sagorummet i Biblioteket

Pyssel med tema Babblarna. Barn med
föräldrar välkomna i mån av plats.

11.30 Babyrytmik med Mathilda Kurts-

son, .Biblioteket Lämplig för barn som
är från 1 månad upp till ca 1 är.

Program Vågen
11.30 Föreställning med Babblarna
- endast förköp, se info om biljettför-

säljning nedan.

Program Stadshusplatsen
11.30 - 13.30 Nynäshamns ridklubb.

Träffa snälla ponnyer och möjlighet

att få rida för den som vill. |nformati0n

om Ridklubbens verksamhet
11.30 - 13.30 Luddhund med hundar-

na Malte 8 Ludde. Klappa hundarna
och få information om verksamhet i

samverkan med fritids.

12.15 Kulturskolans Blásare Playstation

8 Trumpetmästarna under ledning av

Andreas Carpvik pá Stadshusplatsen.

Insamling till Världens Barn.

Korvförsäljning för hungriga besökare!

Arr: Folkets Hus.

Biljettförsäljningen till föreställningen

med Babblarna startar måndagen den
17/9 och det är först till kvarn som
gäller. Vuxna 40:- Barn 20:-

Biljettkassan är öppen måndag
samt torsdag mellan kl.9.00-18.45

tisdag,onsdag samt fredag mellan
kl.9.00-16.45 lördagar mellan kl.11.00-

13.45. OBS! lnga barnvagnar i salong-

en eller i entrén. (finns ingen bam-
vagnsparkering).

Arr. Kultur och Fritidsavdelningen Ny-

näshamns Kommun, i samarbete med
Folkets Hus



VERNISâAGE PÅ KONST i SKYLTFÖNSFER

GODSMAGASWET

10.00. Godsmagasinet Välkommen till en konstutställning i

stadsmiljö dá lokala konstnärers verk

Arr. KonsL och Hantverksföreningen flyttar närmare folket OCh ställs ut i

Nynäshamns skyltfönster. Kartor finns

hos medverkande butiker/verksamhe-

”3 KONSTNÅRER” ter, i kommunhusets reception,

pá Konstartera/Konstpoolen samt på

29/9-20/10. Konsthallen
webben-

Arr. Konstbutiken Konstartera 8 Nynäs-
hamns stadskärneförening

Karin Magnusson: skulptur, Marianne
Kube: måleri och Erwin Kube: måleri.

Var: Nynäshamns konsthall. Nynäs-
hamns bibliotek. KUSTEN BLEV DEF BÄTTRE?
Arr, Nynäshamns Konsthall

Kl 18.00. Folkets Hus, Nynäshamn

KONST i ÖSMO Möt tre musikgäng med rötterna i

Nynäshamn och var med när de ta

sig an varandras musik. MLB, Jörgen
Bond 8 Vänner samt Musikanterna

Vi bjuder in lokala konstnärer till att 59915" varandras låtar i nya spännande

ställa ut sina alster på biblioteket arrangemang. Dessutom får Vi höra

Inlämning av verk senast torsdag 4/10. ännu outgivet material i orginalver-

Hör av dig till Ösmo bibliotek om sion. Gammalt och nytt. Lánat och

du vill veta mer! 08-520 735 52 eller bytt- Välkommen att äta en bit mat:

osmo.bibliotekcdnynashamnse. pubmeny serveras.

Arr: Ösmo bibliotek Arr: Trubadurtágel 8 Folkets Hus Ny
näshamn

ÖPPET HANTVERK G
6-121/10; Godsmagasinet

Utställning och försäljning för hant-

verkare i Nynäshamn pá Godsmagasi-
net. Öppet varje dag kl 10-16

Arr: Konst och hantverksföreningen

Nynäshamn



SÖNDAG ?

OKTOBER
NYNÄSHAMNS KAMMARKÖR

KL 11.00. Rosengården

Kl 11.00 på Rosengårdens Äldreboen-
de. Nynäshamns Kammarkör under
ledning av Karl Nicklas Gustavsson.

Arr: Nynäshamns Kammarkör

NYNÄSHAMNS KAMMARKÖR

Kl. 13.00. Balder

Kl 13.00 på Balder Äldreboende. Ny-
näshamns Kammarkör under ledning

av Karl Nicklas Gustavsson.

Arr' Nynäshamns Kammarkör

FÖRENINGSMÅSSA

Kl. 12-15. Folkets Hus, Nynäshamn

Varmt välkommen till en härligt sprud-

lande Föreningsmässa som bjuder

på ett brett och spännande urval frán

Nynäshamns fina föreningsliv. Du kan
även njuta av god musik från Ellas

Kapell, musikaliska smakprov från

Nynäshamns Kammarkör. Babords
Halsar och Cingo Solo bjuder på "Fri

improvisation för solo-saxofon mot
äggklocka"

12.30 - 14.30 Upptráclande av Ellas

Kapell i Ankaret Fri Entré.

Det var på Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm allt började, de fyra

musikerna hittade varandra tidigt i

utbildningen och idén till projektet tog

form. Målet var att skapa en repertoar

som innehöll det förväntade i form av

de låtar som vi förknippar mest med
Ella, men också ett och annat ovän-
tat moment genom nägra doldisar.

Genom sina egna arrangemang sätter

Ellas Kapell en egen prägel på musi»
ken och fokus ligger alltid på sväng
och swingglädje.

Manne Skafvenstedt piano

Lovisa Jennervall säng
Anders Langörgen bas

Jonas Bäckman trummor

Träffa våra utställare på plats:

Nynäshamnskretsen av sällskapet Träd--

gárdsamatørema
Nynäshamns Släktforskarförening

Nynäshamns Kammarkör
Nynäshamns Konstförening

Attention Nynäshamn
Moas vänner
ABF Södertörn

Jin Jazz

SKPF
Stockholm Nynäs Järnvags Kamratför
ening

PRO Samorganisationen
SOLi'Iuil'r'Iá Háiaüs Hei'nbygdümaung
Nynäshamns Katthem
Babords Halsar

Arr; Kultur och Fritidsavdelningen i

samarbete med ABF Södertörn, Folkets

Hus Nynäshamn och Jin Jazz



MÅNDAG 8

OKVOBER
SAGOSWND

Kl. 9.30-10. Sorunda bibliotek

För barn från 3 är på Sorunda biblio-

tek. Andrea berättar en folksaga och
läser högt ur en bok. Anmäl innan

om du kommer med en grupp barn,

sorunda.bibliotekCclnynashamnse eller

08-531 970 38.

Arr Sorunda bibliotek

TISDAG 9

OKFOBER
SAGOSWND

Kl. 10.00. Ösmo bibliotek

Högläsning i barnhörnan pá Ösmo
bibliotek. För barn från ca 4 års ålder.

Föranmälan till biblioteket om du
kommer med en större grupp
08-520 735 52 eller

osmo.bibliotekcanynashamn.se.

Arr: Ösmo bibliotek

TWAMGMANNEN - FRÅN

SKRONA nu. VERKLIGHET

Kl. 13.00. Konstpoolen

Föreläsning med Jerker Pettersson på
Konstpoolen om hur han grävde fram

sanningen bakom den gamla skrö-

nan om hans mormors kusin, John
Charles Asplund, som skulle ha varit

styrman pá Titanic. Var John Charles

verkligen med på Titanic? Styrde han
fartyget? Blev han galen? Frågorna är

många när en gammal släktskröna ska

klarläggas.

Entré 40:-

Arr: ABF Södertörn i samarbete med
Konstpoolen

BOKTISDAG MED BOKFiKA

Kl. 15.00. Nynäshamns bibliotek

Boktisdag med bokfika för dig som
är 10-13 år på Nynäshamns bibliotek

Vi fikar och ger varandra boktips, tag

gärna med och visa boken du vill tipsa

om. Biblioteket bjuder på fika.

Välkommen!

Arr: Nynäshamns bibliotek



FÖREDRAG MED UNDA
SCHiLEN:

”lNSPIRATlON NÄR Du

SKAPAR ELLER UNDER-

HÅLLER DIN TRÄDGÅRD”.

Kl. 19.00. Folkets Hus, Nynäshamn

När trädgårdsmästare Linda Schile'n

föreläser om trädgård så drar hon
fulla hus vare sig hon är på Nordiska

Trädgårdar eller på andra mässor runt

om i Sverige. Våren 2017 kom hennes
andra trädgårdsbok ut, "Genvägar till

köksträdgárden". som är en uppföljare

till uppskattade ”Genvägar till vacker
trädgård". I pausen serveras kaffe med
kaffebröd, samt växtlotteri.

Kostnad: 80:- för icke medlemmar av

Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Arr, Nynäshamnskretsen av Sällskapet

TradgárdsamatOrerna

PSALMTOPPEN PÅ KAFE

RADiOKAKAN!

Kl. 19.00; Kafé Radiokakan

Kom och sjung 10 psalmer, rösta fram
din favorit och sjung igen! Fri entré

men insamling till Världens barn.

Arr. I samarbete med Musikanterna
och Svenska Kyrkan.

L

VÄLKOMMEN TILL VILLAN

Kl. 12-21. Villan, Nynäshamn

För dig som är mellan 13-19 år "Tema
Musik". Open Stage och Musik Quiz

Arr: UNG Fritid

ONSDAG 10

OKTOBER
WORK-SHOW PÅ

GODSMAGASENET

Kl. 16-19. Godsmagasinet

Kom och prova på att tillverka olika

slags smycken, snida i trä och väva

Arn Konst och hantverksföreningen

SPELMANI! VI SPELAR

MED BRÄDE, KORT OCH

TÄRNINGAR

Kl. 17.00. Sorunda Bibliotek

För dig från call är. Anmäl dig innan

till biblioteket, sorundabibliotekçâ

nynashamnse eller 08-5319 7038.

Arr: Sorunda Bibliotek
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§53 aåmåäef'êim TORSDAG 11
SMO BiBL'OFEK

Kl. 15-17.30.0sm0 Bibliotek OKVOBER
:zânoizååioäâz5323:213?" VÄLKOMMEN TILL quN
osmo.bibliotek©nynashamn.se.

Kl 14_21 Villan Nynäshamn
Arr: Ösmo Bibliotek

För dig som är mellan 13-19 år "Tema
Konst" Skapande Verkstad.

Arr, UNG Fritid

MUSiKALlSKT SMAKPROV
FRÅN BABORDS HALSAR
kl.18.3o-21.30. Strandvägen 26

.

. 13

MÖF FÖRFATTAREN LENA Öppet Hus på Nynäshamns Segelsäll-

skap, Strandvägen 26 Nynäshamn. Vi

ANDERSSON bjuder på kaffe - välkomna!

Känd bland annat för relationsro- WORK-.SHOPS PÅmanen "Egenmäktig förfarande". Nu
aktuell med boken "Sveas son: en be- GODSMAGASENET
rättelse om folkhemmet". Fritt inträde.

Arr: Nynäshamns Bibliotek Kl' 16'19' GOdsmagaSinet

Kom och prova på att tillverka olika

VÄLKOMMEN nu_ VlLlAN slags smycken, snida i trä och väva

Kl. 18-21. Villan, Nynäshamn
Arr' Konst och hantverksforemngen

För dig som är mellan 13-19 år. "Konst

Tema" Cup Cake Skapande.

LSS verksamhet

1

Arr: UNG Fritid och Onsdagsvillan för

dig som behöver extra stöd.



OPERADONNORNA
Kl. 19. Konstpøolen

Operadonnorna bjuder på musikaliska

godbitar från operascenen med inslag

av musik, cabaret och visa.

Åtta pigga pensionerade sángerskor
frán Kungliga Operans kör tillsam-

mans med tvá musiker pá saxofon och
piano. De delar med sig av sitt operativ

i en föreställning full av upptåg och
personlig charm.
Vikingavägen 39
Entré 0:-

Arr. ABF Södertörn i samarbete med
Konstbutiken Konstartera

fREDAG 12

OKVOBER
KULTURFEST l

STORPUBS-ANDA

Kl. 18-24. Folkets Hus, Nynäshamn

All Star Band under ledning av Björn

Arnehall samt lokala gästartister. För-

vänta dig en härlig nostalgikväll med
massor av musik, minnen och våra

egna lokala stjärnor!

Husbandet:
Björn Arnehall kapellmästare, elgitarr

och sång

Patrick Arnehall gitarr och sång
Marcus Dennland bas och sång
Stefan Wallenborg keyboard

Jens Christiansen trummor
Per-Arne Karlsson keyboard
Thomas Stenberg sax

Servering av mat och dryck från kl

18.00

Arr Kultur och Fritidsavdelningen Ny-
näshamns Kommun, i samarbete med
Folkets Hus Nynäshamn

VÄLKOMMEN TILL VILLAN

Kl. 14-24. Villan, Nynäshamn

För dig som är mellan 13-19 år."Tema
Film". Filmmaraton

Arr UNG Fritid

LÖRDAG 15

OKTOBER
KON9TRUNDA
Kl. 13.00. Fontänen Grodan

Välkomna att följa med på en annor-

lunda konstrunda där ni får uppleva
årets upplaga av Konst i

Skyltfönster. Konst i Skyltfönster är ett

projekt där lokala konstnärer ställer ut

sina konstverk i butikernas skyltfönster

under Kulturveckan. Under konstrun-

dan kommer konstnärerna själva stå

på plats vid sitt respektive skyltfönster

för att berätta om sina konstverk.

Vi samlas kl 13.00 vid føntänen "Gro-

dan"
i Nynäshamns Centrum.

Arr' Konstbutiken Konstartera och
Stadskärneföreningen Nynäshamn



KONST OCH HANTVERKS-

AUKTION PÅ

GousMAGASiNET

Kl. 15.00. Godsmagasinet

Kom och bjud på olika slags konst och
hantverk.

Arr: Konst och hantverksföreningen

JAG TRÅFFADE.....

6:51' PÅ STAN

Kl. 18.00. Radiokakan

Ett porträtt i samtal, text och ton

om Nynäshamns-profilen Göte Gzet

Larsén. Han käserade i Nynäshamns-
posten på 60 och 70-talet om platser,

personer och företeelser i Nynäsham.
Medverkande: Anders Löfgren med
gäster

Upplåsning: Mikael Lindström

Musik: Lena Lundgren.

Mat från kl 17.00 på Radiokakan.

Arr. Kafé Radiokakan/Mopedum i

samarbete med Trubadurtáget

HEMDYBDSGÅRDEN BY
N|GHT

KL 19-21. Hembygdsgården

Upplev Hembygdsgårdens park,

smyckad med lyktor och marschaller

och på festplatsen är det Eldshow
med KINDLINGS kl. 19.45. Hälsa även
på Ludde och Hedda, i Luddes stuga.

och folket i Trollstastugan och sme-
den i smedjan. Välkomna!

Arr. Sotholms Härads Hembygdsför-
ening

SÖNDAG H
OKTOBER
YOGA 8: MÅLA
Kl. 8-1530. Konstpoolen

Varmt välkommen att Yoga tillsam-

mans med Elisabeth frán Thaiyoga-
massagecenter och måla med Maria 8
Fredrik från Konstartera pá Konstpoo-
len, Nynäshamn.
Vi börjar kl 08.00-09.00 med ett yo-

gapass för att väcka upp kreativiteten.

Ett yogapass anpassat för alla, oavsett

erfarenhet, gammal är ung. Därefter

fikar vi. Kaffe 8 smörgås.
Kl 10.00-12.00 Måleri, Låt dig inspire-

ras, fá tekniker och goda råd av konst-

närerna Maria 8 Fredrik. Allt material



ingár. Vi äter lunch på Radiokakan en
trappa ned.

Kl 13-1445 Máleri

Dagen avslutas 15.00-15.30 med gui-

dad avslappning. Yogamattor finns.

Begränsat platsantal 15 personer.

Kostnad: 780 kr (yoga, fika med smör-
gás, konstkurs och material).

Lunchen pá Radiokakan ingår ej.

Anmälan sker till Elisabeth.

Tel 0736-34 10 87. Allt betalas på
plats. Varmt välkommen! Maria,

Fredrik 61 Elisabeth

Arr: Konstbutiken Konstartera



MER INFORMAFiON HITTAR nu PÅ

WWWNHNASHAMN.SE/KULWR\IECKAN
WWW.FACEBOOK.COM/KULWRVEGKANNYNASHAMN
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Kukurförenlngen livat

Folkets hus / Kulturföramn'en I öster-åker

Ljusterö Konstförening

SPF senlorerna Österåker

Stiftelsen Wln-spalan

Club 96

Österåkers Slöjdgllle

Säbykyrkans Kultur och FritidsFörenlng

Österåkers konstförening

Ljusterö kören.

Kultursysmrna

Åkersberga Trädgårdssällskap

Österåkers hembygds- och fornminneslörenlna

Åkarsberga Ravyförenlnu

Husarö Lotsmuseum och Hembygds Förening

Pro Åkersberga

Konst I Roslagen

Åkersberga Finska Förenlng

Österåkers kammarmuslkförenlng

PRO Ljusterö

Åkersberga Finska Förening

Södra Ljuserö kultur och hembygdsförening
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Arrangerar er förening offentliga evenemang
sommartid?

63,64%

'Mn-H) "eHmII

Blovlsnlngar

Sommarsalongan lör lokal kanst och konstnärer

Om Smedsma och dara: familjer I era bruk på 1700-talet

Tillsammins med - kommun-n, länsmunsgcrden osv

Vi planerar konserter, Drakfest, medltatlonmundar

Fridagar lördagar och söndagar. Utställningen vlsnlnuar, kullurprolmm fredagar

Vårkonsert den 26 maj I Ljusterö Bygdeglrd

Sång på lngmarsö mlsslonshus

Sång I Inlsmusuk på Husarö

Vårmarknad samt Rosens och planens dag

50-talskväll på Ekbacken

_ avl ' ° ”nunnan, .'
'

. med marknad och Husarömaran. Husaröslmnlnuen,
In

,

" I" L "och barngympi, Simskola, Seglarskola,

T'" med '

dag på
"' L '

Sanloremas Dag

Kullumkllvltetar kring kulturarv, Midgård, kyrkor, kultumndrlnzar m m
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Om nej, varför Inte?

Link - TIlI enkät: Vå- vorksamhat lluar ner» und" sommarnn pga brist på "gammal".

Link . TIII enkät: Inte haft möjlllhat ännu

Link - Till enkät: VI har Inta medarbetaru som är beredda att la ansvar 'är nvcncmans sommartid. Däremot har vi

medverkat med försäljning av kaffe, lotter mm. Vid Gzte juni, midsommar och kanalens dag.

Link -TIII enkät: Konst I Roslagen är an konstrunda med öppna ateljaer som alltid anordnas lörsta helgen o
' L Du! har

' '

att också
* andra' L' 4 ' man då

"1 “ '

på våren.

Något beslut är Inte fattat.

Link - Tlll enkät: Det har ännu Inte blivit av, man vi har lunderat på att arrangera något evonamang sommartid, pl

egen hand ellar l samavhete med Indra föreningar.

Link - Till enkät: VI som arrangerar, och dlssutom årvi Inte så många,bahövar en paus på sommar-n. Vår mest
aktiva tid är på höst- och vårtermlnarna. Det skulle nog ln bil så många deltagare haller.

Netigate'I

Skulle er förening vara intresserad av att

medverka i en kulturvecka under sommaren?

75.00%

25,00%

Ia. du'nve ul (mm nu llolrgl'm ml: mvsn
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Om Ja, med vilken typ av evenemang?

Publika som allsång, musik teater, dans kurser, konserten

Beror på var den hålls

Ett evenemang som gör kulturen mer synlig I Österåker

Uuaktivlmer som gynnar 1- 65 - mål att bryta ensamheuitt tillgängllga nktlvltater för de som har

funktionshlnder.

oj, bahüvarvata mer om kultuweckan för att svara. Blir det I vår lokal aller på en offentlig plats? Fotoutställning

om Österåker kan vI alltid bjuda tlll. Flygrdrakarfest med nåt "språk-inslag", kulturell o. historisk promanad
Säbvkyrkan-Tlngshusel med “kt Säkert finns flera möjligheter om vi vet mer

Den typ av program som vi redan arrangerar, konstutställningar. kurser, visningar och kulturprogram

Något kring odling och trädgård

Såna. musik alla! sketcher

På Husarö kommarvl att ha en hal dal aktiviteter som har med 300 årscdan Rysshärjnlnsen [skärgården då
Husirñ drabbades hårt och hus samt ska: blinda: nor.

Gärna på försommaren början IvJunl

T ex Information om den trevliga boken Kan-dans med föredrag och avsmaknlna "Smaka på llunerö från 'örr"

Netigate'I
I

Muslk, teater, dans

Scenkonst, muslk

Teater, musikevanemang, konst,

Teater, hisccrla, dans

Skrm - rörelsdmotlon) - Informatlan

Historik om kommunen samt något sam intresserar barn.

Muslkevanemanz, konstnärliga möte, teater/film arrangemang

blandad kompott

Mycket glädje och musik onh teater och kul för barn

Musik undsrhållnlng och Iiusam kunskapsförmadllng

Vi har Inga särskilda preferenser I detta avseende.

Såna & Musik, Humor, Prova-på

Se föregående svar.

Sång o Muslk, Knmgoa låtar, Dans och uppvisningar

Konst, teater och muslc

Musik, o||ka genrer, teater, mat

Lokal konst, Visa lokala kulturbyggnadar

Almanackan börjar redan bll fullbokad på sommaren.

Kultur och kukuraw , Trädgårdskultur och kulturväxlar. Ljusterö: kulturlandskap



2019-05-10

etigate' I

*vara
.

›
,

Llnk -Till enkät: Ekbacken, Domarudden

Llnk -Tlll enkät: Ikbackan

Link -TIII enkät: lskärxården, där de flesta besökare finns sommartid

Link -TIII enkät: I Wim bruk där det finns en amn tal!" på plats

Link -TIII enkät: Central! II

i

Unk - TIII enkät: Hambygdsparken

2

Llnk - Till enkät: Gärna på många olika platser - Länsmansgårdan, Ekbacken, Norrö, Filt bakom Alcu sam! kanske

;

ivan Inne - Facklan, Bergatealer, Blbllotaket

Llnk »Till enkät: I heli kommunan

Link -Til| ankäl: Ekbacken och på olika ställen I hela kommunin och då även på öarna.

Link -TIII enkät: vid något av vån ' '

lypl
' '

, EI
L '

ell-r
"' J

llnk -TIII enkät: Gärnn I Ekbacken

Llnk - TIII enkät: I närheten av cuntrum

Link - Tlll enkät: VI kommer att ha vån akllvlleler på Husurö under en stor del av sommnnn.

Llnk - T|I| enkät: Vet ej.

link -TIII enkät: TIII exempel I Win och Roslagskulla

Llnk - TIII enkät: Så tillgängligt som möjligt för alla även utan bll

Llnk -TIII ankäl: l kommunen eller I närheten för att alla har möjlighet att välja vilka amnumnnz man vill och har

i

l

l

›

Llnk - Tlll enkät: Kan var Ekbacken men även på Centrum torget

tid att delta.

Link - Till enkät: På ett representativt skämårdshamman eller på Vin bruk



Österåker

Sammanträdesprocokoll för Kommunfullmäkcige 20|8-| |- [9

Far/.az KI" 5 8:4

16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB
fastställs med 0,35 °/o respektive 0,25 °/o av borgensåtagandet för år

2019.

17. Friskvåtdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/ är och person dvs.

en höjning med 100 kr jämfört med år 2018.

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget

enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med
tesultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmâl

och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade

bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt

Ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta

Ryttarcs fastighet med hänsyn till Kommunfullmäktiges tidigare

beslut (KF § 134, 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor

och Samhällsbyggnadsförvaltning.

22. Kultur- och fritidsnämnden får .i uppdrag att utreda förutsättningar föt

att organisera kulturskola och dess ñnansietingi samråd med Budget-

och kvalitetsenheten.

23. Kultur- och fritidsnämnden får .i uppdrag att utreda om behov finns för

att hålla Snlskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren.

.Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av

kultuwecka under sommartid och dess finansiering.

25. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift

avseende tidning för funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för

nämnden.

I 'ill/7.1“. Här/(I .fil/(l
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JusterancYes signaturer Utdragsbestyrkande


