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Kultur och Fritid 
 

Minnesanteckningar 110914 

Närvarande: Carine Holegård, Gunnar-Carl Nilsson, Kaari Bonde Jensen, Lena Eklöf, Harriet  

Larsson,Katri Andersson 

Vi diskuterar våra tankar kring Brukets lokalmöjligheter och vilka stenar vi har att bygga på idag. Vi 

gjorde en gemensam SWOT analys som ser ut på detta vis. 

 

 

Styrkor 

 Lokalerna på Bruksområdet 

 Kolhusteatern 

 Konst erfarenheter/ 
möjligheter/kompetens 

 Vandrarhem 

 Bruksmarknaden 

 Turistbyrån 

 Lager 157 

 Vacker naturmiljö 

 Skateboards klubben  
 

Svagheter 

 Nedgångna/slitna/kalla lokaler på 
Bruksområdet 

Möjligheter på Bruksområdet 

 Utveckla kolhusteaterns verksamhet så 
det blir en året runt verksamhet. 

 Utveckla skulpturparken med skulpturer, 
bro över diket, promenadstråk, växter 
och affärsbodar. 

 Replokaler för musik, sång och drama 

 Restaurang med uteservering 

 Utveckla vandrarhemmet så det blir ett 
året runt boende, ett aktivt vandrarhem. 

 Bygga upp en konsthall 

 Keramik och glastillverkning 

 Festivaler i form av musik, skulptur, 
teater, 

 Filminspelningar 

 Starta upp en 4H gård(någonstans på 
samhället) 
 

 
 
 
 

Hot 
 Att lokalerna säljs eller rivs. 
 Att man inte törs satsa pengar på 

Brukslokalerna. 
 
    
 
 
 
Quick fixes 

 Måla upp Kolhusteatern på fasaden 
”portvaktshuset” och Lager 157 på deras 
fasad. 

 Ställa dit bänkar och plantera 
växtligheter och träd som är varaktiga 

 Ordna en bro över diket till 
skulpturparken 

 Skyltarna vid entrétorget borde flyttas så 
att de fyller en funktion 
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Vi kom fram till att vi har två goda stenar att bygga på som vi vill utveckla. 

Vi har kolhusets verksamhet och erfarenheter i konst att grunda på. Vi vill nu att verksamheterna ska 

växa och innehålla fler utbud och möjligheter. Vi ser möjligheterna och har målet att kunna locka till 

oss ungdomar och vuxna ifrån vår egen kommun och andra kommuner. För att kunna genomföra 

utvecklingen behöver vi ekonomiskt hjälp till att rusta brukslokalerna. 

Nästa möte: Måndag den 26/9 kl:18.00 i Biblioteket 

 

 


