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Förslag till Kulturhus i Strömstad! !
I maj 2014 hölls ett stort öppet möte på Skagerack kring kulturens roll och behov i Strömstad. På 
mötet fick Anders Ådin och Karin Björk i uppdrag av dåvarande KU:s ordförande att bilda en ar-
betsgrupp och gå vidare med idén om ett Kulturhus. 

Det har varit ett spretigt år där krafter kommit och gått. Det har varit kul, arbetsamt och lärorikt. 
Arbetet har bestått i att vaska fram dels hur ett kulturhus kan berika Strömstad på bästa sätt, och 
dels hur det kan tillgodose behoven för en så stor bredd av kultur som möjligt. Just det faktum att 
vitt skilda typer av kulturutövare varit delaktiga i processen och står bakom detta förslag känner vi 
är en stor styrka. I slutet av förslaget finns därför röster från ett antal olika kulturaktörer i Ström-
stad. De berättar om varför ett kulturhus behövs och hur just deras verksamhet kan gynnas av ett 
sådant, och inte minst hur de själva kan bidra. 

Här kommer vårt förslag över hur Skagerack skulle kunna disponeras. Se bifogad skiss!

FUNKTION

Vi vill att ett kulturhus ska fungera som ett NAV – samordna aktiviteter och ge varandra kraft. Det ska även 
vara en central och icke kommersiell MÖTESPLATS – ett ”ramla-in-ställe”, där ungdomar och vuxna, olika 
etniska grupper och skilda kulturyttringar enkelt träffas. 

I förslaget ryms replokaler och studio, utställningsyta och information, mindre samlingssal med projektor, 
atelje och verkstad för målning och hantverk, träningsrum för dans och teater samt en biblioteksfilial.

Vi föreslår scener på tre nivåer: 
• En stor flexibel samlingssal där alla typer av scenkonst och föredrag kan hållas. Eventuellt placeras här en 

Black Box. (Förklaring längre ned). Salen skulle även kunna fungera som komplement till stadsparken vid 
dåligt väder för allmänna folkfester (som tex nationaldagsfirande). I vårt förslag blir salen större och skulle 
rymma fler människor än nu. 

• I restaurangen tänker vi oss en mindre scen, som möjliggör spelningar och uppträdanden för en yttre pu-
blik på ett enkelt sätt.

• I caféet, den naturliga och flexibla mötesplatsen, tänker vi oss en öppen scen/speekers corner som öppnar 
upp för spontana uttryck.

Vi har hela tiden värderat ungdomsperspektivet i detta arbete högt. Men eftersom vi har saknat delaktighet i 
processen har vi bett Inger Faritzon på Kulturskolan att (tillsammans med Annelie Gollungberg och Niklas 
Faritzon) göra en enkät riktat till Strömstads ungdomar, med syftet att ta reda på vad dom skulle vilja få ut av 
ett Kulturhus. Denna enkät kan gå ut under hösten 2015.

PLATS

Vi är eniga om att Skagerack är idealiskt för detta ändamål; Ett centralt läge, en byggnad som andas och 
inspirerar till kultur, och som kan fungera som marknadsföring av Strömstad utåt. Dessutom används huset 
redan till viss del som detta. 



Vi har utgått från att det inte vore realistiskt att förelå ett nybygge, och Skagerack behöver 
�������
���	�
���användingsområde tas om hand och anv�ndas, eftersom det �r en starkt historiskt f�rankrad byggnad. 
Före detta societetshuset – så klart ska det fortsatt fungera som kulturm�rke! 

Nedan följer kommentarer till de bifogade ritningarna.

 Våning 1.

               

Här tänker vi oss fortsatt restaurangverksamhet. Ett nära samarbete mellan krögare och kulturhus är nöd-
vändigt. Scenen på Strand står till kulturhusets förfogande, framförallt under icke-sommarsäsong. Och kö-
ket på Strand kan leverera mat och alkoholrättigheter vid större tillställningar på vån 2.

Vi föreslår även att turistbyrån flyttar (delar av?) sin verksamhet hit. Det blir ett välkomnande inslag i stads-
bilden i ett stråk där många nyanlända rör sig. Det blir även ett sätt att få in besökare i Kulturhuset. Och ett 
värdefullt samarbete mellan turism och kultur underlättas. 

De inre delarna av kök, lager och disk verkar överdimensionerade och vi ser en möjlighet att lägga ytterligare 
funktioner i framtiden här vid behov. En ugn för keramik? Inget vi föreslår i dagsläget. Men potential borde 
finnas här.

På södra gaveln av Skagerack är nu ett last- och avfallsområde som även det i våra ögon verkar överdimen-
sionerat i förhållande till verksamheten. Här ser vi en möjlighet att på sikt bygga nytt/ut, smakfullt naturligtvis, 
för att rymma fritidsgård med ingång till våning 2. I samband med detta vore det bra att se över närområdet/
kajen för att skapa plats för cykelställ. Soptunnor och glasåtervinning borde kunna placeras lite smidigare.

Entréer blir i stort sett samma som  nu: till Strand (och inomhus en trappa upp till Kulturhuset), varuintag på 
södra gaveln, samt en (handikappanpassad) ingång till förelsagna turistbyrån.



Våning 2. 

I den stora salen vill vi rensa bort den stora påbyggda bardisken och på så vis öppna upp för mera rymd 
och fler sittplatser. De gånger en pub behövs på våning 2 kan denna försäljning skötas från caféet.

Vi vill även ta bort den fasta scenen och ersätta den med en större, flexibel scen som byggs av moduler. Vi 
tänker oss en grunduppsättning då ljud och ljus maximeras i kvalité och funktion för att ha scenen placerad 
där den är nu. Men det är, när så önskas, möjligt att forma om den helt och hållet tack vare modulerna, pla-
cera den eller delar av scenen mitt i rummet med publik runt om osv.

Under modulerna finns plats för förvaring av (bord och) stolar som används vid sittningar i salen.

Förslagsvis köper vi in en Black Box = ett flexibelt system av svart tyg som neutraliserar omgivningen och 
skapar en proffsig miljö. Den kan användas vid allt mellan konserter, teater, föreläsningar, dans, estradpoe-
si... All scenkonst med andra ord.

Sidotrappen som nyligen byggts vill vi ta bort för att maximera bredden på scenen. Istället vill vi placera en 
friare (spiral-?) trapp något längre in i salen. (ej markerad på skissen) Vi utgår från att denna utrymningsväg 
behövs av säkerhetsskäl.

Längst bak i lokalen (från scenens ursprungsplacering sett) behövs plats för ljud- och ljusstyrning. 

På andra sidan väggen, nuvarande disk-/serveringsrum, föreslår vi två rymliga rum (eller en stor delbar sal?) 
för dans- och teaterrepetitioner. Här är det viktigt med en bra matta. Speglar på ena väggen är en fördel. 
För övrigt inte så mycket mer inrett. Dessa lokaler räknar vi med att även kunna använda som loger och för 
kursverksamheter. Intill bör det finnas dusch och omklädningsrum.

Verandan på sjösidan hoppas vi få glasa in och då kunna använda till utställningar. 

Utrymmet mellan samlingssal och utställningshall passar bra tycker vi att inreda med soffgrupper och ge 
plats för biblioteket att sprida sin verksamhet hit. Det bör också ordnas med mörkläggningsmöjligheter in 
mot samlingssalen, som också bör innehålla projektor och duk.

I nordöstra hörnan av plan 2 vill vi placera caféköket. Var man sitter med sin kopp kaffe ska vara valfritt. 
Soffgrupper och sittmöjligheter ska finnas runt om i hela huset. Själva cafét bör inredas så att en viss hörna 
kan fungera som Speakers Corner/Öppen scen. Cafét tänker vi även kan fungera som bar vid väl valda till-
fällen, medan det normalt sett inte serverar alkohol.

På detta plan är det också viktigt att spara tillräckligt med utrymme för vaktmästeri och förråd (speciellt av 
tung utrustning). Såklart bör det även finnas en vettig huvudentré med garderob och toaletter på denna vå-
ning. Vi ser ingen anledning att flytta detta från nuvarande plats.



Det ska vara enkelt att hitta in i Kulturhuset. På denna våning ska alla nuvarande entréer användas och 
vara välkomnande: från Stadsparken, (utomhustrappen från lager/fritidsgårdsområdet), trappen upp från sjö-
sidan, från nordsidan rakt in till caféet och eventuellt en direktingång från den föreslagna tillbyggnaden/fri-
tidsgården.

Våning 3.

   

På våning 3 ryms mer än man tror vid en första anblick. Vi föreslår inspelningsstudio och replokaler för 
musik (och kanske filminspelning) i nordöstra hörnet. I sydöstra hörnet har vi placerat friare utrymmen som 
kan komma att användas till kurser, akustisk musik, filmvisning etc. Normal inredning alltså som kan an-
passas efterhand, bord och stolar troligen, duk och projektor i något av rummen, kanske en soffa... 

Vi utgår från att någon eller några av mellanväggarna i den nuvarande raddan av rum kommer behöva rivas 
för att få ett par skapligt rymliga rum. (exempelvis 7 rum/förråd blir 4-5 rum?). Något litet kontor bör också 
klämmas in för Kulturhusets administrativa uppgifter.

Mot sjösidan tänker vi oss lokaler för hantverk och måleri. Inga direkta rum/mellanväggar behövs utan det 
kan få vara öppet som nu med fria övergångar mellan de olika verkstäderna/ateljéerna. Vatten finns redan 
indraget till sydvästra hörnet så troligen hamnar de ”kladdiga” verksamheterna däråt och de ”torrare” åt norra 
hållet.

Den nedre balkongen vill vi ta bort för att skapa mer rymd, och på balkongen som kvarstår blir det då bättre 
utsikt över samlingssalen. Denna blir samtidigt en yta för spontana möten eftersom balkongen förbinder de 
olika kulturområdena med varandra och trappen mellan våningsplanen.

Vi har även en idé om en mindre inglasad inspelningsstudio här för riktigt spännande inspelningsmöjlighe-
ter med direktkontakt med scenen. (Det skulle t o m kunna skapa intäkter från betalda liveinspelningar från 
hitresta band). Denna byggs i så fall utan att förhindra fri passage bakom/framför.

Fråga: Vad finns i tornen? Är de också en outnyttjad möjlighet? För litteraturresidenset? För målarkurser? 
Tanken inspirerar, även om vi inte har kännedom om förutsättningarna.



DRIFT

Ansvaret för driften b r ligga hos kommunen. -tminstone i startskedet. Att t nka f reningsform kan eventu-
ellt fungera p sikt, men d m ste det först finnas en tydlig och l ngsiktig plan fr n kommunens sida.

En kultursamordnare bör tills ttas f r planering och struktur kring huset, samt två ljud/ljustekniker som även 
kan fungera som vaktm stare. Dessa tj nster skulle även kunna nyttjas till arrangemang, skolf rest llningar 
etc utanför kulturhuset, och p s vis bidra till en hög kulturell kvalit och genomf rande i hela kommunen.  

T nkta samarbetsparters är Kanal Ung, Turistbyr n, Kulturskolan, Biblioteket, olika f reningar och studief r-
bund.

Vi föreslår även ett caf  p v ning 2, och en restaurang p v ning 1. Om dessa inte drivs direkt av kommu-
nen/kulturhuset, r det av stor vikt med tydliga avtal med entreprenörerna för ett riktigt gott och nödvändigt 
samarbete. 

EKONOMI

Såklart har vi som ett antal ideellt engagerade personer ingen möjlighet att stå för någon övergripande bud-
get. Men vi kan vid behov hjälpa dem som ska sätta igång det arbetet så småningom, genom att bistå med  
kunskap kring vad som behövs i fråga om utrustning för olika verksamheter. Exempelvis kan ett dansgolv 
inte vara ett golv vilket som helst utan bör ha en viss svikt och kostar då ca 100 000. Ett annat kostsamt om-
råde där vi kan vara behjälpliga är utrustning inom ljud/ljus. 

Vi har också ägnat en hel del tid och tankekraft till att resonera kring hur resurser inom kommunen kan nytt-
jas på ett smart sätt med hjälp av kulturhuset; 

• Pedagoger och fritidsledare som redan är verksamma men som nu saknar bra lokaler, blir en utmärkt till-
gång för att fylla kulturhuset med kreativ verksamhet.

 
• Likaså kan funktioner i kulturhuset lånas ut till behov i skolor och fritidsverksamheter vid olika evanemang. 

Detta kommer att gynna kulturen i ett större sammanhang än bara driften av själva kulturhuset, samt un-
derlätta ekonomiskt då man annars skulle hyra in dessa tjänster separat. 

• Arrangörer kan hyra in sig i Kulturhuset för konserter, kurser och föreläsningar, och på så vis generera hy-
resintäkter.  

• Det är ju också rimligt att alla föreningar som nyttjar huset betalar en slant för detta

AVSLUTNINGSVIS

Att transformera nuvarande Skagerack till denna vision inkusive drift och löner är såklart en riktigt stor inve-
stering.  Dock inte lika stor som investeringen av allaktivitetshuset. Och effekten av denna investering tror vi 
skulle bli tydlig:

• Ungdomar! Det blir en plats för ungdomar att umgås på utanför skolan, viktigt för identitet, trygghet och 
utveckling. En komplettering till nuvarande Kanal Ung/Fritidsgård. Det är en stor fördel att den mötesplat-
sen ligger på annan plats än i skolmiljön. En öppen scen kan underlätta att våga ta det där första steget: 
EN sång, inte en hel konsert, EN dikt, inte en föreställning… osv. 



• Varumärke! Att ha en turistbyrå kopplat till Kulturhuset skulle kunna bli en fin win-win. Och namnet Ström-
stad behöver lyfta fram andra värden än shopping, sol och bad för att fortsätta klinga väl. Vi har en massa 
kvalitativ kultur här. Varför inte stärka den och samtidigt dra nytta av den!

• Strömstadbor! Ett Kulturhus skulle bli en mötesplats för alla, särskilt höst- och vintertid. Här kommer även 
de som inte har möjlighet att åka utomlands, betala för eller göra andra påkostade äventyr eller återhämt-
ning när sol och värme sviker, kunna göra storslagna upplevelser!

• Tillhörighet – hälsa och drogförebyggande! Det finns många rapporter om denna koppling som förklarar 
det bättre än vi kan göra. Men alla invånares engagemang fångas inte upp av idrott. Kultur = allt annat.

• Hållbarhet! Även detta finns det många rapporter om. För verkligt välmående liksom för planetens bästa, 
bör vi hellre än konsumtion av materiella ting, främja konsumtion av upplevelser. Med ett Kulturhus kom-
mer mängder av enkla och storslagna upplevelser samordnas under ett tak. Tillgängligt för alla.

Väl Mött!

Anders Ådin och Karin Björk, Kulturhusgruppen

Kulturella röster om ett önskat Kulturhus i Strömstad

TEATER  

Visst finns det teater och kultur i Strömstad! Vi behöver bara en bra plats att samlas på, och samordna oss.

Jag heter Camilla Hedin och jag har träffat många barn och ungdomar i Strömstad som älskar teater och alla 
möjliga slags kulturaktiviteter. 

Under fyra år har jag drivit den idéella föreningen Lilla Teatergruppen, den är för barn och ungdomar mellan 
ca 6-12 år, och just nu har jag 27 st aktiva i den. Vi är i full gång med att sätta upp Narnia som pjäs. Jag har 
ett stort tryck på mig, många mailar, frågar och ringer om att jag ska starta fler grupper, både för äldre och 
yngre. Eftersom detta är en verksamhet som är idéell och jag tar inga avgifter från barnen (tycker att kultur 
INTE ska kosta pengar), så har jag inte haft möjlighet att starta fler grupper. 

Det jag istället gjorde var att starta Kulturhäng, med stöd från Folkhälsorådet. Jag har hållit till i Fritidsgår-
den Kanal Ungs lokaler, och i samarbete med dom, samt med ett KUPP-projekt genom Ulrika Björnram 
(ban- o ungdomsbibliotekarie), drivit Kulturhäng för åk 6-9. Där har jag erbjudit olika kulturaktiviteter så-
som konstmåleri, skapa i lera, författarbesök, skrivarworkshop, skapa serier, drama, sång o dans på scen och 
i studio, baka, julpyssel etc. Vi har träffats en gång i veckan, och antalet ungdomar har varit kring ca 40 varje 
gång. Jag har tänkt söka medel för att fortsätta verksamheten.

Under läsåret 2014-15 så arbetade jag med drama på fritids genom KLIV-projektet. Det var väldigt uppskat-
tat och de har fortsatt jobba med drama på skolorna. Flera av barnen började även i min dramagrupp. Andra 
skolor har hört av sig och vill att jag ska komma och ha drama på deras fritids, jättekul! Svårigheten med att 
ha många grupper, på olika platser, är dels tiden som det tar att fara runt, sedan att på vissa skolor så finns 



inte lokaler över till drama. Pedagoger från särskolan har också hört av sig om att de vill att deras barn och 
ungdomar ska få prova på drama, och det är något som man skulle kunna söka medel för.

Ett annat projekt som jag är inblandad i är Liv i Språket- Språk i Livet. Där leder jag en poesikurs för unga 
vuxna invandrare. Vi skriver, diktar, diskuterar ord, ordens mening, känslospråk, fikar, skrattar, framför och 
läser egna och andras dikter. Hind Abed, en av deltagarna, läste upp en egenskriven dikt på nationaldagen, 
samt var med i ett reportage i STNB, väldigt kul! Vi höll först till i Roddklubben, sedan i KomVux lokaler. 

Det finns så mycket man kan göra! Som vi vill göra! Möjligheterna och idéerna är nästan oändliga! 

Men nu var det här med plats, och samordning. För mig som ser behovet i Strömstad, så skulle ett Kulturhus 
vara en helt fantastisk plats! Många verksamheter som jag är inblandad i har redan medel för fortsatt verk-
samhet, och jag hoppas på att jag kan vara med och bidra med min kunskap och mitt engagemang för ett 
Kulturhus i Strömstad.

Vänligen, Camilla Hedin 

HANTVERK

Hantverk har sin givna plats i ett Kulturhus av flera anledningar:

• Att konsumera kultur har till skillnad från konsumtion av prylar oftast inte lika negativ inverkan på 
vår yttre miljö och klimatet. Precis som konsumtion av kultur har hantverk en liten negativ inverkan 
på miljö och klimat. Eftersom våra samhällen förr eller senare kommer att bli tvingade att anpassa 
sig till ett mindre resurskrävande levnadssätt, kan vi lika gärna börja redan nu och då är olika hant-
verk ett bra sätt.

• När vi utövar olika traditionella hantverk och går kurser för att lära oss ett hantverk för vi ett kultur-
arv vidare.  Många äldre människor är duktiga hantverkare och skulle kunna föra sina kunskaper 
vidare till yngre generationer – hantverksrummen skulle bli en naturlig mötesplats för olika genera-
tioner.

• Många hantverk behöver nya utövare, för att finnas kvar – det är en kulturgärning att bidra till det.

• Att kunna tillverka sina egna möbler, verktyg, tyger, kläder osv.  eller att kunna laga prylar, som an-
nars kanske skulle kastas, är fantastiskt roligt, ger en stor tillfredsställelse och är samtidigt bra för 
miljön.

• Hantverksrum med möjlighet att väva, sy, restaurera möbler, dreja m.m. skulle ge Kulturhuset ännu 
ett ben att stå på och stärka Kulturhuset som en aktör för ett hållbart samhälle.

Lisbeth Sten och Cecilia Larsvik (m.fl.)

CAFÉ

Ett kafé har sin givna plats i ett Kulturhus av flera anledningar:

• Det ger kulturutövare en möjlighet att fika och äta lättare rätter, så att de kan stanna i Kulturhuset 
länge och koncentrera sig på sin verksamhet.

• Det ger kulturutövare från olika områden en naturlig mötesplats och då kan olika kulturområden lät-
tare inspirera varandra.

• Det blir ytterligare ett sätt att locka in människor i Kulturhuset och det kan få människor, som annars 
inte skulle ha sökt sig dit att upptäcka Kulturhuset och alla dess aktiviteter.



• Det skulle kunna hållas kurser i bakning och matlagning – också en kulturaktivitet.

• Ett kafé med ekologiska råvaror finns inte i Strömstad och det skulle passa väldigt bra ihop med de 
andra verksamheterna (som handlar om att konsumera upplevelser istället för prylar och därför inte 
påverkar miljön och klimatet lika mycket som annan konsumtion).

• Ett kvällsöppet kafé skulle kunna vara en drogfri samlingsplats för ungdomar.

• Ett kafé med en liten ”öppen scen” skulle kunna vara en plats för spontant uppträdande inför en liten 
publik, t.ex. för ungdomar som vill börja i liten skala.

Lisbeth Sten, Ulla ???  , Kristina Lilliebjelke, Mia Niederkorn och Cecilia Larsvik

DANS

Sällskapsdans
Skagerack är byggt för dans och dansats har det under lång tid på Skageracks golv. Så många steg i takt med 
musiken som det golvet tagit emot, går knappast att räkna. De många möten mellan människor som skett i 
dansens virvlar är visserligen färre, men ändå så många och av sådant värde för de som var med att det 
knappast kan överskattas. Dans är en ursprunglig mänsklig umgängesform som förenar människor och skän-
ker nöje, avkoppling och gemenskap tvärs över etnicitet, språk, ålder och kön. Idag vet vi dessutom att det 
kraftigt bidrar till en god hälsa. Både fysiskt, psykiskt och socialt. Dans är en väsentlig mänsklig kulturytt-
ring som bygger på deltagande och eget utövande, dvs eget skapande tillsammans med andra människor. 
I dagens samhälle fortsätter dansen att utvecklas, men för den som inte specifikt är dansintresserad, så är det 
dans i form av tävling och underhållning att konsumera man förknippar med dans. Tyvärr är dansare dåliga 
konsumenter, eftersom de skapar sin berusning och eufori genom musik och dans som de inte behöver betala 
för i baren. Det medför att dansen förlorar sin naturliga plats på de kommersiella nöjesetablissemangen. 
Dansen straffas dessutom genom att det krävs danstillstånd av polisen och beskattas hårdare, eftersom det 
inte anses vara kultur!
Dansen är med andra ord skyddsvärd! Om vi önskar glada och lyckliga kommuninvånare med god hälsa, så 
är en utmärkt väg att främja dans i alla former.
För att främja dans så behövs både danskurser, sällskapsdans/social dans och tillfälle till träning/utveckling 
för de specialintresserade. Inte minst med tanke på det oerhört framgångsrika arbetet med dans på Kultursko-
lan i Strömstad, så är det viktigt att det finns möjligheter till en fortsättning efter skoltiden för de intressera-
de, utan att behöva flytta till större städer.
För att dansa behövs musik! Ej att förglömma. Musik och dans är beroende av varandra och utvecklas till-
sammans. När musiken spelar är det svårt att stå still. Dansen ett mänskligt basbehov?!

På ett kulturhus har dansen en viktig plats att fylla.

Berit Olsson Tillkvist och Olle Tillquist
Dans till världsmusikföreningen i Strömstad

Showdans
Jag jobbar som danslärare I Strömstad kommun och kan se att från 2002 till idag har det skett en stor utveck-
ling. Då vi startade fanns det ca 50 barn som dansade. Idag är 288 dansare aktiva. Och det skulle kunna bli 
ännu fler. Vi har väldigt många barn i kö som gärna vill dansa. Flera av dem har stått i kö  i 1,5 år. Men vi 
kan tyvärr ej ta in flera dansare pga platsbrist. 

För tillfället dansar vi i Aulan på Strömstierna där vi har ett dansgolv och speglar, och så använder vi ett 
klassrum på gymnasiet där det ligger ett dansgolv. Med ett kulturhus och ännu en danssal, skulle vi kunna ta 
in alla de barn som vill dansa. 



Vi har även manga dansare som vill koreografera egna uppsättningar, men eftersom det ej finns lokal de kan 
få öva i är detta i dagsläget svårt att förverkliga. 

En annan önskvärd utveckling skulle vara att Strömstad fick en flexibel scenlokal. Som det är nu är alla sce-
ner fasta scener där det är förutbestämt var publik, respektive skådespelare/dansare befinner sig i förhållande 
till varandra. Vi föreslår en så kallad Black-Box till den stora samlingssalen; ett stort scenrum med svarta 
väggar och platt tak.  

Nina Sire
Danslärare i Strömstad

 

KULTURSKOLAN

Ett kulturhus blir ju en naturlig förlängning av den kursverksamhet vi har på Kulturskolan och de andra 
verksamheter vi är involverade i. Eleverna kan, på egna ben, på riktigt, få en möjlighet att praktisera och ut-
veckla sina förmågor och sina sociala färdigheter i kontakt med andra kulturyttringar och människor. Det är 
ett viktigt led i elevernas utveckling som vi inte lyckas skapa på ett naturligt sätt inom ramen för vår verk-
samhet. 

Vi behöver en scen som ligger i centrum. En scen som inte ligger i skolan. En scen som är flexibel där vi kan 
framföra t ex dans, musik, drama, film osv. Tänk vilken möjlighet för oss och att kunna ha samarbeten med 
andra kulturutövare från när och fjärran på en sådan naturlig och neutral mötesplats.

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang är ju Barn och utbildnings- 
förvaltningens pedagogiska helhetsidé och det kan vi bygga vidare på i ett Kulturhus i stadens hjärta. 

För Strömstads Kulturskola,
Inger Faritzon, kulturskolechef

 

BIBLIOTEK

Vilket strålande bevis på gott entreprenörskap det skulle vara att omvandla den anrika societetsrestaurangen 
Skagerack till kulturhus! Man slår ihop gammalt med nytt och det blir ännu roligare att vara kommuninvåna-
re i Strömstad och turisterna får ytterligare ett attraktivt ställe att besöka. Kulturlivet i Strömstad behöver en 
gemensam samlingsplats där olika kulturutövare kan komma samman, bedriva sin verksamhet och, mycket 

Black Box (svart låda) inom kultur innebär en speciell, modern, flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat 
rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt från en uppsättning till en annan utan den 
traditionella strikta uppdelningen mellan scen och salong i den så kallade tittarskåpsteatern.
En Black Box kan användas till dans, små och stora musikevent, teater, poesi osv. dvs allt man kan tänka sig 
eftersom man bygger lätt ihop sin egen scen.
 
Storlek:
Ca 100-200 kvadratmeter
Vid 200 kvadrat Bredde 11 meter, lengde 18 meter, høyde 5,5 meter.
Kapasitet:vid 200 kvadrat 
Siittande: 150 pers
Stående: ca 250pers.
 
På denna webbsida (Halden kommun) kan man få en idé om vad man kan få in  i hyra när man vill hyra ut 
scenen till olika uppsättningar. 
http://www.halden.kommune.no/tjenester/kulturogidrett/Sparebanksalen/Sider/side.aspx

http://www.halden.kommune.no/tjenester/kulturogidrett/Sparebanksalen/Sider/side.aspx
http://www.halden.kommune.no/tjenester/kulturogidrett/Sparebanksalen/Sider/side.aspx


viktigt, inspireras av varandra. Det kommer att bli spännande, roligt och utmanande att ta processen från A 
till Ö. Samverkan och rak kommunikation blir ledord. Att satsa både på ett kulturhus och en aktivitetshall i 
en liten kommun som Strömstad andas framtidstro och optimism. Berikande för både kropp och själ. Till-
sammans kan vi, ung som gammal, skapa en sjudande mötesplats i form av ett kulturhus med verksamhet 
året om. Biblioteket vill vara en livaktig aktör i det arbetet och bidra med böcker, programverksamhet, idéer 
och kontakter!

Gunilla Sandin, bibliotekschef
 
”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”
~ Tage Danielsson
 

ABF

ABF tycker att det är viktigt för Strömstad att ha en samlad mötesplats för kommunens breda och innehålls-
rika kulturliv. En kreativ mötesplats i kulturens tecken som är tillgänglig för alla kommunens invånare och 
dess besökare. Vi har länge saknat en sådan plats där kultur kan mötas, utvecklas, utbytas både för att prakti-
seras och visas upp.

Vi delar de tankar som kulturhusgruppen har resonerat kring med ett ”helhetshus” med både biblioteksfilial, 
eko- café mm. i kulturhuset. Vi tror precis som många kloka personer redan satt fingret på, att ett kulturhus 
måste vara tillgängligt för alla. Både föreningar, invånare och besökare. Vi tycker det är viktigt att kulturhu-
set är flexibelt med ”smarta” lokaler som kan användas i och av så många verksamheter som möjligt för att 
möjliggöra ett så stort utbud av kulturutövande som möjligt.

I vår vardag jobbar ABF med kultur i form av studiecirklar inom musik, teater, dans, film litteratur, hantverk 
och konst mm. Vi arrangerar även mängder av kulturprogram genom musikframträdanden, dansuppvisning-
ar, föreläsningar, seminarium mm. Den återkommande punkten har dock varit att sådana verksamheter inte 
riktigt har haft den där självklara platsen att äga rum på. 

Vi är intresserade av samt har börjat planera utifrån att bedriva mycket av vår verksamhet i Strömstads kul-
turhus. Allt ifrån studiecirklar inom t.ex. musik, konst, litteratur, skrivande, pod-radio, digital musikproduk-
tion, dans till matlagning och språk mm. Både för redan aktiva grupper, för nya grupper och för allmänheten. 
Vi vill också erbjuda allmänheten kulturprogram i form av föreläsningar, musikspelningar, dans, konstut-
ställningar mm. i ett kulturhus. 

ABF har en etablerad samt lokal närvaro i Strömstad, Bohuslän och Västra Götaland och många utspridda 
kulturella verksamheter. Många av dessa skulle vi vilja samla tillsammans med andra kulturutövare och kul-
turintresserade under samma tak.

Som möjlig organisatör
Utöver detta så är vi också beredda och intresserade av att vara en organisatorisk aktör i ett kulturhus. Vi har 
resurserna och erfarenheten av att organisera denna form av verksamhetshus och mötesplatser. Vi har också 
erfarenheten av att jobba på uppdrag av kommuner för att organisera verksamheter i kommunens intresse.
Vi ser oss kunna ta ett samlat grepp om samordningen mellan de olika aktörerna, bemanningen, lokalbok-
ningen och övergripande organisation av verksamheten i huset. Ett sådant uppdrag ser vi helt frikopplat ifrån 
den traditionella folkbildningsverksamhet som vi och säkert andra studieförbund, vill och kommer ha i 
Strömstads Kulturhus.

Vi är starkt intresserade av att ta ett större ansvar i Strömstad kommun och tillika driva Kulturhuset i kom-
munens regi. Vi kommer ta kontakt med de politiker som ansvarar för denna fråga inom kommunen och be 
om ett möte där vi kan förklara hur vi tänker mer ingående och där vi kan föra en direkt diskussion om hur 
ett sådant uppdrag skulle kunna se ut.

Slutligen så känns det så spännande och inspirerande att ha fått vara med på ett hörn i den här gruppen. 



Vilket helhjärtat engagemang och jobb som så många lägger ner i för ett kulturhus i Strömstad!!
Nu hoppas vi innerligt att detta blir verklighet inom en nära framtid!

//ABF FyrBoDal genom
Johanna Fransson, verksamhetssamordnare
Håkan Chalto, ombudsman

LJUD & LJUS 

Scen
Med Kulturhuset skall det finnas en scen för att kunna arrangera konserter, dansuppvisningar m.m utan att 
det skall kosta skjortan. En scen som är öppen för alla medborgare. Allt från poesi till rock ( Helst metall då 
givetvis;) ) 

För att det ska vara enkelt att arrangera ett evenemang I kulturhuset skall det finnas en funktionsduglig scen 
med utrustning på plats. 
Utrustning som behövs är: Ljus, PA (stora högtalare), Mixerbord, mickar, kablage m.m. Det är viktigt att ha 
kunnig personal som handhar utrustningen. 

En möjlighet är att kulturhuset blir som ett tekniskt nav och stöd för kommunens olika scener och evene-
mang. Både för att öka kvaliteten och göra det mer ekonomiskt.

När det gäller utrustning kan man göra detta på olika sätt.
1. Köpa nytt/begangnat
2. Hyra
3. En kombination av ovanstående.

Studio och replokaler
Kulturhuset skall kunna erbjuda fullt utrustade replokaler samt en studio, för musik & sång. Detta är viktigt 
för att musiken skall utvecklas i strömstad. För att ge ungdomar/medborgare en chans att prova på att spela 
ihop. Detta fanns för 20år sedan men existerar inte idag?. 

Vi anser att utvecklingen borde gå framåt och inte bakåt. Viktigt att lokalerna är anpassade för ändamålet, för 
att inte störa omgivningen samt skapa en hälsosam musikmiljö. 
Utrustning som krävs är:Trummor, sånganläggning, instrument, gitarr & basförstärkare, mickar, kablage 
m.m. ljudisolerade lokaler och inspelningsutrustning.

Jonas Bonnier och Robert Axelsson










