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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Kommun Lessebo 
Kultur- o Fritidsberedning: ja Kvinnor:2  Män:3    

Kulturplan/ kulturstrategi: Kulturpolitisk plan antagen 2001-09-11 

Kulturskola: 
ja,   200 platser,   program, Dans, drama, sång (frivilliga)  
avgift 500:-/termin 

Musikscen: - 

Teaterscen: Ja 

Dansscen: - 

Repetitionslokaler:  Ja  

Studio:  film, musik, annat - nej 

Fria teatergrupper Ja 

Fria musikgrupper: - 

Utställningslokaler:  Ja 

Ateljeer/ kollektivverkstad: - 

Bibliotek:  Ja 

Biograf:  Digitaliserad  nej 

Muséer:  Ja  

Kulturminnen:  Ja 

Arkiv:  Ja 

Hembygdsgård:   Ja 

Länskulturinstitution:  - 

Folkhögskola: nej 

Estetisk utbildning: Kosta glascenter  

Arrangörer:  
                              
 
Egen löpande text, 1-2 sidor om: 
 

- Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen.  
- 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.  

- Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
- Internationella kontakter.   
- Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen. 
- Beskriv även om kommunen har en vilja att utveckla någon verksamhet till 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/
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Lessebo kommuns lokala kulturella infrastruktur 

Kort om Lessebo kommun 
 

Lessebo kommun har 8139 invånare. I kommunen finns fyra tätorter Lessebo, Hovmantorp, 

Kosta och Skruv. Lessebo är centralort, Hovmantorp kommunens största tätort och Skruv dess 

minsta. Kommunen har förhållandevis få boende på landsbygden. Flest boende på 

landsbygden finns i Ljuder med Skruv som huvudort. 

Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen 
 

Bibliotek 

I samtliga fyra tätorter finns bibliotek. I huvudorten Lessebo invigdes ett nytt bibliotek i 

december 2010. I våra bibliotek hålls återkommande aktiviteter såsom cirklar, bok- och 

filmklubbar, föreläsningar, möjligheter för släktforskning samt konstutställningar. 

Bibliotekets personal tipsar om böcker, aktiviteter och annat spännande via bibliotekets blogg. 

 

 

Bygdegårdar 

I Hovmantorp, Lessebo, Kosta och Ljuder finns hembygdsparker. 

 

Folkets park 

I Kosta finns Folkets park. 

 

Folkets hus 

I Hovmantorp, Kosta och Skruv finns det dessutom ett Folkets hus. 

 

Biografer 

I Kosta, Hovmantorp, Skruv (Lessebo) finns biografer.  

 

Lessebo kommun medverkar i det årligen återkommande evenemanget Film i Glasriket. 

Under 2010 varade det i 17 dagar.  Film i Glasriket är en manifestation som vill värna om 

biografens roll som kulturell mötesplats i det lokala samhället under parollerna: “Film i hela 

Sverige” och “Hela Sverige ska leva”. Projektet stöds av Svenska Filminstitutet, Lessebo, 

Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommuner, Regionförbundet Södra Småland och 

Regionförbundet i Kalmar län.  

 

Museer 

I Lessebo kommun finns flera museer: 

 

 Bruno Mathssons Glashus 

 Skruvs glasmuseum 

 Skruvs traktormuseum 

 Radiomuseum 

 Brygghuset 1836 i Skruv 

 Kosta Järnvägsmuseum 

 Bakstugan och stenmagasinet i Lessebo 

 Handpappersbruket 
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Friluftsteater på Teaterborgen i Strömbergshyttan 

Sedan 1995 har det årligen genomförts en friluftsteater på Teaterborgen i Strömbergshyttan 

med familjen som målgrupp. 2011 kommer det inte att sättas upp någon friluftsteater på grund 

av att kommunen har haft svårt att hitta engagerade drivkrafter. 

 

Kulturskolan 

Kulturskolan är väldigt stark i Lessebo kommun. Vår vision är att Kulturskolan ska vara 

lustfylld och utvecklande för elever och lärare. 

 

Kulturskolan erbjuder undervisning i solosång, dans, drama, blåsinstrument, stråkinstrument, 

gitarr, elgitarr, elbas och slagverk. De elever som har kommit en bit på sitt instrument, kan 

vara med i någon av Kulturskolans orkestrar/ensembler. 

 

Kosta glascenter 

Glasskolan vid Kosta Glascenter har ett riksrekryterande hantverksprogram inom 

glashantverk. Hantverksutbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika 

tekniker, glasblåsning, slipning, gravering, blästring med mera. I samverkan med arbetsliv 

och högskolan är det vår målsättning att maximalt förbereda eleverna för vidare arbete eller 

studier. Teori och lärarledd undervisning varvas med praktiskt arbete. 

Kommunens prioriterade områden 
Lessebo kommun ska speciellt värna om möjligheterna för barn och ungdomar att 

tillgodogöra sig kulturupplevelser. Kommunen har som mål att barn och elever vid förskolor 

och skolor får uppleva minst en professionell musik- eller teaterföreställning varje år.  

 

Föreningarna behövs för ett rikt och varierat utbud. Idrotts- och övrig föreningsverksamhet 

skall stödjas genom bidrag till verksamheterna och till anläggningar nödvändiga för 

föreningsutövande. I kommunen finns ett starkt föreningsliv, främst i Hovmantorp och Skruv.  

Lessebo kommuns verksamhet ur ett mångfaldsperspektiv 
Målsättningen med kulturinsatserna är att stödja sådana verksamheter som att bevara, 

utveckla och lyfta fram det mångkulturella Sveriges olika uttrycksformer som till exempel 

litteratur, musik, konst, sagoskatter, hembygdsminnen, industriminnen, hantverk, teater med 

mera. 

Internationella kontakter 
I nuläget har Lessebo inga internationella kontakter inom det kulturella området. 

Förslag på utvecklingssatsningar inom den regionala kulturplanen 
I  Lessebo kommun har en ny beredning tillsats under kommunstyrelsen för att arbeta med 

frågor som rör kultur och fritid.  Beredningen ber att få återkomma med förslag på 

utvecklingssatsningar inom den regionala kulturplanen. 

 

 

 


