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SV: Förlängning av remisstiden för kulturplanen

Hej och tack för att vi fick lite mer tid på oss för att komma in med våra synpunkter på kulturplanen.

Jag har i egenskap av ordförande för konstföreningen Zebra‐gruppen, samlat in synpunkter från vår styrelse och
galleriråd på Galleri Zebra.
Gediget arbete, lite tegelsten att ta sig igenom. Det finns mer kulturaktiviteter i stan än vi hade trott, men som
framgår av dokumentet finns svårigheter med gränsöverskridandet och svårigheten att nå ut till varann. Det var bra
jobbat att sammanfatta dagens situationen, tycker vi och framtidsversionen låter nog bra också. Vi håller med om
att stan behöver lyftas både utseendemässigt och att vi jobbar på att stan blir mer attraktiv på alla plan.
Kultur i alla dess former borde vara så skiftande att alla människor ska kunna hitta sina egna pusselbitar och
gemensamt bygga kulturlivet, men samtidigt tycker vi att ”övre Torekällgatan” kan dra ett bra strå till stacken. Vi
syns alldeles för dåligt på Södertäljes karta.
På Övre Torekällgatan finns idag flera gallerier och ett café med utställningsmöjligheter, och ett fungerade
samarbete mellan Galleri Zebra och café Lyktan på IOGT. Vi samarbetar med ”månadens konstnär som redan nu
invigs av representanter för kultur och fritidsnämnden varje månad. Månadens konstnär administreras i samarbete
med galleri zebra och väntetiden för att kunna ställa ut i caféet är just nu 1 år.
Galleri Zebra går snart in på sitt 7.e år och har under detta år haft mer än 1500 besökare och över 100
konstnärer/fotografer och hantverkare (både amatörer och etablerade) har ställt ut i vårt galleri. Vi har haft 15 olika
utställningar och lika många andra aktiviteter. Galleriet drivs som en ideell förening och har i dagsläget ca 90
medlemmar. Vi har också vid flera tillfällen samarbetat med skolar i Södertälje, och några klasser har ställt ut sina
tavlor i samband med några av våra samlingsutställningar.
Genom samarbete med gallerier i andra städer har våra medlemmar möjlighet att ställa ut även utanför Södertälje,
och vi har numera utställare från övriga Sverige som ställer ut på våra samlingsutställningar.
En röst från ett av våra galleriråd;
”Integration pratade man om redan då jag gick gymnasiet, fast då handlade det om glesbygd/tätort. Inte mycket har
hänt. Samma sak med Södertälje och vår variation av invandrare. Hur vackra ord och planer man än lägger fram så
är allas vår egen tillhörighet till vår nationalitet och/eller vårt sätt att leva traditionellt, viktigare än att integrera.
Enda sättet, enligt mig, är via barn och ungdomar, att Kulturskolan bekostas statligt/kommunalt. Annars blir det en
prioritering inom familjerna, som kanske leder till ett mer patriotiskt tänkande”.
Övre Torekällgatan behöver synas bättre och en evenemangskalender på kommunens hemsida, låter som en
toppenidé. Med en bra sökmotor, och där det är lätt att lägga in info själv. Skulle göra det enkelt för alla i
kommunen att se vad som är på gång. Skulle gälla både kurser och evenemang som kostar pengar eller som är
gratis. Så suveränt att ha det samlat på ett ställe. LT har en, men bara begränsad till gratis evenemang. Om man t ex
vill gå en kurs i franska eller lära mig spela gitarr, så vore det toppen att ha en sådan sida att söka på, istället för att
söka i alla olika kurskataloger.
Vi har små möjligheter att komma ut med information om utställningar och att tala om att vi finns. Har
uppmärksammat att ett reportage i LT kan betyda dubbelt så många besökare på en utställning men tyvärr ser vi
inte att kulturaktiviteter prioriteras i tidningarna. Vi är en ideell förening och kan inte bekosta dyra annonser utan
får hålla tillgodo med det som är gratis, vilket vi gör så gott vi kan.
Med vänlig hälsning
Berndt Noelle
konstföreningen Zebra‐gruppen och Galleri Zebra
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www.gallerizebra.se
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Ämne: Förlängning av remisstiden för kulturplanen
Hej alla!
På allmän begäran förlänger vi remisstiden för utvecklingsplanen för kulturen i Södertälje med en månad till den 16
november. Till dess kan man alltså komma in med synpunkter.
Mvh
Staffan Jonsson

Kulturplan
Kultur- och fritidskontoret
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje
E-post: kulturplan@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Du eller din organisation har varit delaktig i att ta fram underlaget till den nya kulturplanen. Nu är du/ni
varmt välkomna att lämna synpunkter på underlaget. Det är möjligt att lämna synpunkter fram till
den 16 oktober.
Ungefär 260 personer, såväl kulturaktörer som Södertäljebor, har varit delaktiga i arbetet med att ta fram
underlag till kulturplanen. Arbetet har letts av den oberoende konsulten Eric Sjöström på uppdrag av
kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.
Kulturplanen innehåller ett antal konkreta förslag utifrån visionen att kommunen ska genomsyras av en
kulturdriven utveckling med långsiktighet och mod som ledord. Målen är att Södertälje ska dra fördel av
mångfalden i samhället, att de ideella krafterna i föreningslivet gynnas, att den vardagsnära kulturen
värnas och att Södertälje blir ledande inom barn- och ungdomskultur i Sverige.
En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021 bifogas med detta mejl.
Välkommen att skicka in dina synpunkter till kulturplan@sodertalje.se
Eller till:
”Kulturplan”
Kultur- och fritidskontoret
Södertälje kommun
Campusgatan 26
151 89 Södertälje
Med vänliga hälsningar
Staffan Jonsson
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3

