
From: Britt-Louise Berndtsson 
 
Email: ullabellab@yahoo.se 
 
Page URL: http://kulturplankronoberg.se/revidering/lamna-remiss/ 
 
Message: 
 
Tack för en mycket välformulerad kulturplan för vår region! Frågeställningarna är bra. Har mest 
fokuserat på studieförbundens och samlingslokalernas roll, då jag räknar med att andra delar har 
mångas stöd. Jag har en del inspel alternativt förbättringsförslag att dela med mig av och jag har 
också Bygdegårdarnas Riksförbunds Distrikts förtroende att även lämna åsikter för dem.  
Tack för möjligheten att lämna synpunkter! 
 
Först en idé: Våra digitala biografer har ju satsat på internationell opera t ex. Varför inte sprida även 
våra egna produktioner i länet den vägen, för sådana dans- och teaterföreställningar som kräver 
lokaler som inte finns på landsbygden? Det är ju så att ju mer folk får av något, desto mer vill de ha. 
Dvs det borde kunna dra till ökad publik totalt, även till mindre produktioner eller till produktioner 
som inte sänds digitalt. 
 
Uppdatera med 2013 års befolkningssiffror (2012 verkar länge sedan). 
 
Sid 19 Kronobergs kulturliv. Här sker en uppräkning inom parentes rad 4 som jag vill komplettera 
med samlingslokaler. 
 
Sid 20 I Tingsryds kommun har vi nu sedan ett år en gymnasieskola som är friskola inom musik och 
musikproduktion med ambition att på sikt även ge eftergymnasiala studier, yrkeshögskola. Academy 
of Music and Business, AMB, har inspelningsstudios, och ett toppmodernt auditorium för mer än 400 
i publiken har byggts av Tingsryds kommun. Allmänna teoretiska ämnen ges i samverkan med 
kommunala gymnasieskolan. Studerande kommer från hela landet och undervisning ges med både 
inhemsk och internationell expertis och modern teknik. 
 
Sid 20 näst sista stycket - samlingslokaler och deras arrangörskap  
(Många samlingslokaler står också som arrangörer. Gäller ju flera slags kultur.) 
 
Sid 45 Studieförbund - två viktiga områden för studieförbunden som inte nämns är 
demokratiutveckling och verksamhet MED och för funktionsnedsatta. 
 
Sid 55 Insatser - bör även ha med samlingslokaler i just nu blåfärgade uppräkningen. 
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