
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Kommun 

Kulturnämnd: 
Arbete och 
lärande Kvinnor 

Antal 
4 Män 

Antal 
9   

Kulturplan/ kulturstrategi: Antagen 061024 

Kultur / musikskola: 

Ja, antal platser: ca.300, program: Fiol, cello, nyckelharpa, 
kontrabas, piano, dragspel, slagverk, sång, gitarr, elgitarr, elbas, 
klarinett, saxofon, biockflöjt, trumpet, trombon. Blåsorkester, 
stråkorkester, musikteori, musikproduktion.  Avgift: 900 kr 

Musikscen: 

Nr 6 (Jazz och Blues), Tyrolen, Hjärtenholm, Huseby, Grimslövs 
folkhögskola, Moheda scoutkår, Hynnenäs bygdegård, IOGT – 
Vislanda, Alvesta Folkets hus. 

Teaterscen: 
 Grimslövs Folkhögskola, Huseby, Moheda scoutkår, Hynnenäs 
bygdegård, IOGT – Vislanda, Alvesta Folkets hus. 

Dansscen:  

Repetitionslokaler: Nr 6 (Jazz och Blues), Allboskolan. 

Studio: film, musik, annat 

Fria teatergrupper   

Fria musikgrupper: Allbo Barockkör, Sångkören Rösträtt, Skatelövs Spelmanslag. 

Utställningslokaler: 
Moheda Bibliotek, Alvesta utställningshall, Galleri Småland, Alvesta 
Folkets hus 

Ateljeer/ kollektivverkstad:  

Bibliotek: Alvesta, Moheda, Grimslöv, Vislanda, Lönashult (Bokbuss) 

Biograf: 
Alvesta Folkets hus, Moheda scoutkår, Grimslövs föreningslokal. 
Digitaliserad:Nej 

Muséer: 
Riksdagsmannagården, Skolmuséet i Moheda, Huseby, Tagels 
gård. 

Kulturminnen: 
Alvesta järnvägsstation, Gåvetorps herrgård, Tingshuset, 
Riksdagsmannagården, Fornminnen-ett antal.  

Arkiv:   

Hembygdsgård: 
Moheda, Vislanda, Alvesta, Skatelöv, Stiftelsen 
Wieselgrensgården, Slätthög, Blädinge, V. Torsås. Hjortsberga. 

Länskulturinstitution:   

Folkhögskola: 
Grimslövs Folkhögskola, Friskvård, Idrott, Kultur, Turism, 
Samhällsentrepenörer. 

Estetisk utbildning: Grimslövs Folkhögskola, Alvesta gymnasium (The Station). 

Arrangörer: Föreningen Jazz och Blues, Föreningen Popcorner. 
                              
 
Egen löpande text, 1-2 sidor om: 
 

- Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen.  
Kulturarv 
Arbete med lokala och regionala planeringsfrågor som berör förändringar i bebyggelse och 
kulturmiljöer. 
Stöd till att levandegöra lokala kulturminnen. 
Medverkar i projekt som levandegör lokalt kulturarv för både invånare och besökare. 
Samordna verksamheten på Riksdagsmannagården. 
Kulturliv 
Service till allmänheten. 
Stöd till offentliga arrangemang. 
Utbetalning av bidrag till kultur- och hembygdsföreningar. 
Utbetalning av bidrag till studieförbunden. 
Stöd till konstprojekt. 
Inköp av lös konst. 
Årlig utdelning av kulturstipendium och kulturpris. 



Egna offentliga teaterarrangemang för förskolebarn och familjer 
Årliga träffar för kultur- och hembygdsföreningar 
Samarbetar med skolan för arrangemang och aktiviteter under skoltid. 
Samarbetar med förvaltningen för omsorg och hälsa med kulturutbud på de särskilda boendena. 
Samarbetar med organisationer för funktionshindrade och berörda arrangörer för ökad tillgänglighet till 
offentliga arrangemang och aktiviteter. 
Verksamheten vid Utställningshallen. 
Bibliotek och litteratur 
Fortlöpande verksamhet vad gäller medier och informationsförmedling. 
Tillgängliggörande av bibliotekslokaler och samlingar 
Biblioteksbesök/introduktion för alla förskolebarn. 
Lässtimulerande aktiviteter för barn och ungdom. 
Särskilt stöd till vuxenutbildning, inkl. distansstuderande på universitetet. 
Anpassning av utbud och verksamhet gentemot funktionshindrade och äldre. 
Anpassning av utbud och verksamhet gentemot invandrare, flyktingar och andra språkliga minoriteter. 
Tillhandahållande av bild- och ljudmedier. 
Programverksamhet för barn och vuxna. 
Övrigt 
Medverkan i nätverksträffar på lokal och regional nivå. 
  

- Kommunens egna prioriterade områden. Det kan handla om särskilda målgrupper, konst- eller 
kulturområden eller kultur inom andra förvaltningsområden. Det kan även vara samarbeten 
eller nätverk med olika aktörer. 

 Berättartraditionerna, bl.a. genom projekt Sagobygden. 
Bebyggelsefrågor både i tätorterna och på landsbygden. 
Ta vara på arvet från järnvägssamhället. 
Huseby bruk och färdvägarna Mörrumsån – Åsnen. 
Kronoberghed och arvet från regementstiden. 
Hjärtenholm och minnen från utvecklingen bonde- till industrisamhällen. 
Utställningshallen i Alvesta. 
Riksdagsmannagården. 
Traditionellt hantverkskunnande. 
Människor på flykt – nya kommuninvånare. 
Verksamheten hos de ideella föreningarna. 
Mötesplatser och kontaktytor, bl.a. på biblioteken. 
Föreläsningsserier med lokalt / regionalt förankrade föreläsare/författare på biblioteken. 
   

- Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
Alvesta kommun är en av deltagarna i Panncentralen (kafé). 
Alvesta kommun samarbetar med Linnéuniversitetet angående planeringen av ett bostadsområde 
(Rönnedahl). 
Inom Utställningshallens verksamhet sker samarbete SFI och Migrationsverket. 

- Internationella kontakter. 
Vänorter i Polen, Tjeckien, Tyskland, Danmark. 

- Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen. 
Byggnadsvårdscentra i samarbete med Hjärtenholms lantbruksmuséum. 
Utveckla utställningshallen mot ett regionalt perspektiv. 
Utvecklingsgrupp tillsatt angående Husebys utveckling.  

- Beskriv även om kommunen har en vilja att utveckla någon verksamhet till ett länsuppdrag. 
Ambitionen finns att utveckla Utställningshallen / Hjärtenholm mot ett länsuppdrag. 
 
(Texten kommer att läggas ut på www.kulturplankronoberg.se. De insamlade texterna utgör ett 
underlag till regionala kulturplanen och kommer att bearbetas.) 
 

http://www.kulturplankronoberg.se/

