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ALVESTA KOMMUNS REMISS SVAR AVSEENDE KULTURPLANEN I REGION KRONOBERG 2015-17 

 

INLEDNING 

Det vi här tagit fram är projekt och aktörer som vi tycker är värda att omnämnas i kulturplanen.  

Vi står bakom alla styr och inriktningsmål och i övrigt hela det remissförslag som tagit fram. 

Kommunstyrelsen i Alvesta kommun har den 2:a september antagit ”remiss-planen” som figurerat. 

 

Vi har här några kompletterande synpunkter på tjänstemanna nivå där vi skriver saker som vi vill att 

ni tittar på utifrån Alvesta kommun perspektivet.  

 

Samtal har ägt rum framförallt med Anders Olsson som bidragit med dessa kompetterande uppgifter 

utifrån olika frågor från mig. Tanken har varit att lyfta fram fler aspekter ur Alvesta kommuns 

kulturliv. 

 

I nästa vända som jag vill påbörja våren 2015 så handlar det om att inkludera Alvesta kommuns 

kulturliv i regionala tankar. Kulturplanen blir då inte bara ett styrdokument utan en symbol där 

aktörer vill känna sig inkluderade. Bra om vi här får en bredare omnämning av de palletter vi erbjuder 

här. Informationen ni får nedan är lite schematisk uppställt av olika aspekter.  

 

VÄRT ATT OMNÄMNAS I KULTURPLANEN 

 

Huseby Bruk lyfts ofta fram som ett av regionens största besöksmål. Vi tycker att det är 

viktigt att nämna att det ligger i Alvesta kommun och att Alvesta är här 70% ägare till detta. 

Marknadsförs oftast att det ligger söder om Växjö. Här har också Smålandsoperan spelat sin 

premiärföreställning Trollflöjten som Alvesta kommun också gett stöd till både gällande 

lokaler och förlustgaranti. Det är viktigt att beskriva att vi bistått med denna utveckling till 

denna nya Opera. Att det varit en speciell satsning från oss  

Tyrolens snabbt växande kulturstatus på nationell nivå, med dragkraft även ute i Europa. 

Mångkulturell bredd och med integrering av närområdet. Deras starka 

kulturentrepreniöriella kraft har starkt bidragit till kulturens utveckling i kommunen. 

Evenemang som: Barnteater, skördemässor, muskelrock och visaftnar och i stor samverkan 

med såväl kommunens omsorg som föreningliv.  



 

Lyfta fram att kommunens fastighetsbolag ”Allbohus” har legat i framkant när det gäller att 

tidigt integrera konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnation i de flesta av sina projekt. 

De följer inte 1% modellen fullt ut, men vi kan nog våga säga att de i alla fall jobbar med 

dessa tankar i sina byggprojekt.  

AllboHus har också under flera år samarbetat med Linnéuniversitetet och dess 

designutbildning i olika utvecklingsprojekt om stads/centrum miljön.  I år är det fokus på 

centrum sett ur ett äldreperspektiv. Tidigare har man arbetat att förbättra 

integrationsproblematiken i centrummiljön. 

Utställningshallens kan lyftas fram tydligare ur ett integration och 

arbetsmarknadsperspektiv. Dels av att nästan ständigt ha en eller flera personer från SFI i sin 

verksamhet för språk, kunskap och lärdom i integration, dels också den sociala aspekten 

genom att ge många människor en möjlighet att få möjlighet till praktik i en unik kulturell 

miljö där det för många givits en ny möjlighet till nytt fotfäste i livet. 

Utställningshallens integrering av det ursprungliga sociala projektet antikvariatet Bokpärlan 

tillsammans med RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Denna lyckade nu 10-

åriga satsning kan med vidare stöd utvecklas än mer som en regional oas att vila i för 

strandsatta tågresenärer. 

NyTänk inom svenska kyrkan där många nya krafter på ett påtagligt och kreativt sätt visat 

på nya kulturella riktningar för kyrkan att gå och utveckla. Framtida projekt och med stöd 

och samarbete med kommunen och dess invånare kan komma att på ett påtagligt sätt föra 

kyrkan närmare människan i Alvesta Kommun. 

Café Rönnedal med sitt tänk om integration och gemenskap, här finns alla 

invandrarföreningarna som ligger i startgrop för att utveckla olika samarbetsprojekt mellan 

dem och kommunen och dess invånare. 

 

PROJEKT SOM ÄR NYSKAPANDE OCH VÄRDA ATT OMNÄMNAS:  

Samverkan med Arbetsmarknadsenheten i Alvesta avseende kulturutveckling 

Genom åren har vi haft de flesta varianter på arbetsmarknadsåtgärder Plus-jobb, Nystarts-jobb. 

Praktikanter från skolor, univ., SFI, arbetstränare inom och utom kommunen. Lärlingar och andra 

olika projekt- anställningar via Allbo-Lärcenter eller liknade. Flera från Migrationsverket. 

Vi har samarbetat inte bara här i Alvesta utan även i Växjö, och någon gång med Älmhults kommun. 
 

EU utbyte - Volontärer via Globala Kronoberg   

I dagsläget har utställningshallen valt ut två från Frankrike. Ca: 150 sökande sedan fick jag ca: 20 tal 

utgallrade varav jag valde sex att gå vidare med Skype intervju. 



Om allt går i lås, kommer dessa två i januari 2015, meningen var först nu i september. Planerat det 

som en resurs inför kommande vänortsarbete. 

http://www.sip.se/projekt/globala-kronoberg/ 
 

 

Skapande skola: 

Tror att detta mest har legat på Nancy Nielsens kultursamordnare/barn & ungdom bord. Anders 

Olsson framför här att vi haft en utställning med ett skapande skola projekt. Sofie Aronsson, konstnär 

och hennes papier-maché skol-projekt för några år sedan. 
 

Utställningshallen i samverkan med Grimslövs Folkhögskola KHD konsthantverk och 

design: 

Säkert ställt ut deras avslutningsutställningar i maj under 15 år. Detta har medfört att nya 

konstnärstalanger få en bra arena att utvecklas på vilket starkt bidragit till konstnärlig utveckling inte 

bara i småland utan i hela Sverige, då detta fungerat som en bra plantskola för personer som senare 

utvecklat framgångsrika karriärer inom konsthantverk och design. 

http://grimslovsfolkhogskola.se/sarskildakurser/khd/ 
 

Crowd Culture projekt i Alvesta kommun 

Ingegerd Andersson och hennes projekt om Stenvalvsbroar i Småland. 

Tror att projektet är i hamn nu. 

En bok ska vara klar och lanseras i samband med en utställning här i december 2015. 

http://crowdculture.se/se 
 

Vänortsutbyte i Alvesta Kommun 

Kören ”Rösträtt” har ett omfattande samarbete med körer i våra vänorter och i sin tur vänorternas 

andra vänortskörer. I sommar var de nere i Italien på turné. 

Kören samarbetar också med Allbo Barock kör. 

Ibland är även Skatelövs spelmanslag med i Vänortssamarbetet. 

http://www.rostratt.n.nu/ 

http://www.fiol.nu/ 
 

 

Pop Corner. 

Har återuppstått som aktör och arrangör i Alvesta kommun. De har en diger historik där de fått in 

pop och rockeliten i Sverige hit i Alvesta.  Den 5:e september kommer t.ex. jakob Hellman hit. 

Så här skriver de själva om sin verksamhet:  

Popcorner är en ideell musikförening som arrangerar konserter i ett gemytligt format i Alvesta. 

– Vi vill skapa unika spelningar. Det ska kännas speciellt. 

Föreningen grundades 1980 under namnet "Föreningen Aktiv Musik" (FAM) av ett gäng 
musikintresserade ungdomar. En av dem var Michael Karlsmo från bandet Mor Gråter. Tilsammans 
arrangerade de massor av konserter, främst i den egna lokalen under försäkringskassan i Alvesta 
vilken även var samlingsplats och replokal för traktens unga musikanter. 

http://www.sip.se/projekt/globala-kronoberg/
http://grimslovsfolkhogskola.se/sarskildakurser/khd/
http://crowdculture.se/se
http://www.rostratt.n.nu/
http://www.fiol.nu/


I början av åttiotalets slut förlorade föreningen lokalen och förvisades till en barack i AMS-byn. 
Många sugar tappades och föreningen ombildades under namnet PopCorner med Michael som 
ordförande. Konsertverksamheten flyttades till bland annat Alvesta folkets hus. Där gjordes många 
legendariska spelningar, med allt från Freddie Wadling och Cortex i biografens foaje till Leather Nun 
och Eldkvarn i källaren. 

Hösten 1993 fick vi en ny lokal nere i centrala Alvesta, där vi kunde ha våra konserter. Denna lokal 
kom att kallas Heydays. Massor av band gästade oss under dessa år; Bob Hund, Lars Winnerbäck, Dia 
Psalma,  

Nästa flytt blev till en större lokal vid järnvägsviadukten. Där arrangerades en handfull konserter tills 
verksamheten avtog och föreningen gick i ide. 

Sju år senare väcktes föreningen till liv igen, tillbaks i samma lokal som allt en gång började. Först ut 
blev Dag Vag. 

http://www.popcorner.nu/#tabs-4 

 

Vänliga hälsningar 

 

Simon Herlitz 

Avdelningschef för kultur och fritid 

Alvesta kommun 
 

http://www.popcorner.nu/#tabs-4

