Kultur och fritid
Närvarande: Carine Holegård, Kaarin Bonde Jensen, Lena Eklöf, Harrieth Larsson,
Katri Andersson, Peter Sjöldin, Tilda Malmsten, Gunnar Carl, Tom Gustafsson
Vi gick igenom anteckningarna från 11/10 2011, samt gick igenom hur det gått med
olika uppdrag.
Biennal: Kaarin och Katri informerar om att kommunen är intresserade av
biennalen och att Berit Hyllbrandt nu ska arbeta med den frågan på kommunnivå.
Karin ska försöka få Kennet Åhström att prata med kommunen angående biennalen.
Carine ska träffa Ragnar Boman i nästa vecka, för att lösa värmefrågan i
personalhuset samt vandrarhemmet.
Lena har pratat med Micke angående trappan ner till lager från 2nd Floor. Problemet
är vem som ska betala för trappan. Mycket hänger på vem som kommer att äga olika
lokaler i framtiden, optioner osv. Lena tar även upp frågan om bron över till
skulpturparken. Kaarin och Gunnar Carl vill gärna vara med och hjälpa till att
utforma bron.
Vi pratade om att turistbyrån ska få en folder med alla föreningar som finns i
Hälleforsnäs. På så vis blir det lättare för Hälleforsnäsbor, nyinflyttade att ta reda på
vilka aktiviteter som finns på orten.
Gunnar Carl ska träffa Stefan Palm för att ta reda på vad han har för visioner med
Bruket. Han ska då givetvis framföra vad vi har för visioner med Bruket.
Vi tog upp ett förslag om att utlysa en idétävling, för Hälleforsnäs ortsutveckling.
Vår grupp har enats om att vi har fyra olika byggstenar att bygga vidare på, dessa är:
Kultur, natur, skapa en ny brukshistoria samt Hälleforsnäs geografiska placering. Vi
tror även att kulturupplevelser och andlighet ligger i fokus för vårt fortsatta arbete.
Vår vision med Hälleforsnäs 2019:
Folketshus ska ha verksamhet över generationsgränserna, digital bio ska finnas. En
välutvecklad ungdomsgård med café, där ungdomar säljer till övriga verksamheter.
Bruksområdet: Kolhusteatern ska med hjälp av ett fungerande värmesystem
kunna ha verksamheten igång året runt. Delar av bruksområdet ska vara belyst, ett
ölbryggeri ska ha etablerats på Bruksområdet. Strövområdet vid bruket ska vara helt
färdigställt.
Samhället: Det bör finnas en uttagsautomat på orten, även en bensinstation.
Utökade kommunikationer med tåg och buss. Det vore även bra med en fungerande
cykeluthyrning för att främja den ekologiska tanken. Vi ser även att Hälleforsnäs
Gran Canyon har utsmyckats med en konstnärlig belysning, vilket skulle göra att hela
raksträckan får ett rejält ansiktslyft kvälls och nattetid.

Quick fixes: Vi önskar att få fler julgranar till Hälleforsnäs eller att flytta den från
Regenten upp till Konsumområdet. Vi ska även försöka att påverka (Lager)
kommunen att få en gran nere vid Lager.
Nästa möte: Har vi 22/11 nere vid Bruket vid vandrarhemmet klockan 18.00, alla
som vill delta är hjärtligt välkomna.

