
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Markaryds Kommun 

Kulturnämnd: 

Utbildnings-  
och 
kulturnämnd,  Kvinnor:      8 st Män: 3 st   

Kulturplan/ kulturstrategi: Finns antagen Kultur- och Biblioteksplan 2009—2012.  

Kultur / musikskola: 

Musikskola (frivillig musikundervisning) med ca 125 elever i 
Studieförbundet Vuxenskolan regi (entreprenad) Avgift 650 
kr/termin  

Musikscen: 

Markaryds Kulturhus, Folkets Hus Timsfors, Strömsnäsbruks 
Folkets Hus, Verdanadi i Traryd, Hinneryds Bygdegård, 
Skeensgården i Vivljunga, Fritidsgården Zwampen Strömsnäsbruk 

Teaterscen: 

 Markaryds Kulturhus, Strömsnäsbruks Folkets Hus, Verdandi 
Traryd. Övriga musikscener går även att använda vid mindre 
uppsättningar 

Dansscen: Markaryds Kulturhus, Folkets Hus Strömsnäsbruk 

Repetitionslokaler: 
 Fritidsgården i Markaryd, Gula Huset, Markaryd (generellt kan 
man säg att vi har väldigt ont om rep. lokaler 

Studio: Finns privat musikstudio som vi samarbetar med 

Fria teatergrupper  Nej 

Fria musikgrupper: Goda Grannar, Dragspelsgille 

Utställningslokaler: 
 Markaryds kulturhus – konsthall, Strömsnäsbruks Bibliotek/Folkets 
Hus 

Ateljeer/ kollektivverkstad:  

Bibliotek: 
 Markaryd (Huvudbibliotek), Strömsnäsbruk, Traryd och Hinneryds 
Bibliotek  

Biograf: Markaryds Biograf (kulturhuset) ej digitaliserad 

Muséer: 

 Vävskedsmuseum – Markaryds kulturhus, Järnvägsmuséet 
Strömsnäsbruk, Lantbruks- och radiomuseum Strömsnäsbruks 
hembygdsförening. Edinska paviljongen, Markaryds hembydspark   

Kulturminnen: 

Ulfsbäcks prästgård, Skagaholms medeltidsbefastning, Skararp, 
finns fornminne i form av bronsåldersgravar, skeppssättning, 
skansar 

Arkiv:  Lokalhistoriska samlingar, Markaryds bibliotek 

Hembygdsgård: 4 st olika hembygdsföreningar 

Länskulturinstitution:   

Folkhögskola: 
Markaryds Folkhögskola med musikal och showlinje samt 
fritidsledareutbildning 

Estetisk utbildning:  Studieförbunden bl.a  

Arrangörer: 
G Ebenhart Comedy, JA – Ranch,  Stora Hotellet, Ekebacken 
Konf.center  

                              
 
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/


Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen 
 
Politiken 
 
Kulturfrågorna sorterar under Utbildnings- och kulturnämnden som består av 9 st 
ledamöter. Fram till 2009 hade kulturfrågorna ett eget utskott inom nämnden Kfu, 
kultur- och fritidsutskottet. Idag hanteras merparten av ärenden i UKN´s 
arbetsutskott. 
 
Kultur- och biblioteksplan 
 
Det finns en antagen kultur- och biblioteksplan för 2009-2012 som arbetats fram 
gemensamt mellan tjänstemän och politiker. Planen är unik så sätt att den endast 
finns i en lättläst version. Planen innehåller 50 punkter som utvärderas årligen. 
 
Kulturdialog 
 
Årligen avhålles en kulturdialog där föreningar och allmänheten inbjudes att diskutera 
olika kulturfrågor, arrangemang. Kulturenheten saknar kultursekreterare, vilket ofta 
framhålls. 
 
Bibliotek 
 
Bibliotek finns i tätorterna Markaryd. Strömsnäsbruk och Traryd samt i Hinneryd   Här 
hittar man bl.a  de  lokalhistoriska samlingarna, har finns möjlighet till släktforskning, 
utlåning av olika media som skivor, film, cd böcker mm. Även föreläsningar, bokprat, 
författarbesök mm arrangeras. 
 
Museer 
 
I Markaryds kulturhus finns ett vävskedsmuseum, ett hantverk som var mycket viktigt 
för Markaryds utveckling runt förra sekelskiftet. Övriga  museum och samlingar: 
Timsfors – Samlingar om pappersindustrins historia i Timsfors 
Strömsnäsbruk – Järnvägsmuseum i regi av Skåne-Smålands Järnvägsmuseéför. 
Strömsnäsbruk – Lantbruks- och radiomuseum i Hembygsparken 
Markaryds hembydspark – Edinska paviljongen 
 
Bygdegårdar/hembygdsparker 
 
Finns i Markaryd, Strömsnäsbruk , Traryd, Hinneryd och Vivljunga 
 
Folkets Hus 
 
I Timsfors och Strömsnäsbruk 
 
Musikskola 
 
Frivillig musikundervisning drivs på entreprenad av Studieförbundet Vuxenskolan. 
Här går ca 125 elever som huvudsakligen lär sig spela olika instrument ,samt sång. 
Verksamheten finns i Markaryd och Strömsnäsbruk.     



 
Biografverksamhet 
 
I Markaryds kulturhus finns kommunens enda bio. Biografen är mycket aktiv med 4 st 
föreställningar per vecka. Utöver detta finns en filmklubb för lite smalare filmer med 
föreställning var 14:e dag. Det mycket vanligt med Sverigepremiärer. Antal 
besökande är ca  6.500/år under ca  240 föreställningar. Biografen är ej digitaliserad, 
detta hoppas vi kunna genomför 2012-13. 
 
Markaryds kulturhus 
 
Medborgahuset i Markaryds byggdes om 2002 till ett kulturhus, vilket har slagit 
mycket väl ut. Huset inrymmer bibliotek, konsthall, turistbyrå samt en salong för bio, 
musik, teater, föreläsningar, stand up etc. som rymmer 200 personer. Ärligen 
arrangeras en spelmansstämma i regi av vuxenskolan.  Stolarna byttes ut 2005 och 
är toppmoderna, samtliga stolar  är sponsrade av olika företag och privatpersoner.   
 
Teater 
 
Det finns en aktiv teaterförening i kommunen med föreställningar i Markaryd, Traryd 
och Strömsnäsbruk. Antal förställningar per år är ca 6 st. 
 
Föreläsningar 
 
Markaryds föreläsningsförening anordnar förläsningar under hela vinterhalvåret  i 
kommunhuset.  Utöver det finns föreläsningar i biblioteken  och på kulturhuset,  
 
Konst och hantverk 
 
Vi har en aktiv konstförening med fyra utställning per år i kulturhuset. Utöver detta 
finns i stort sett  konst- och hantverksutställningar varje vecka i konsthallen. En 
populär konst- och hantverksrunda arrangeras årligen  i september,  
 
Markaryds Folkhögskola 
 
På folkhögskolan finns en musik- och showlinje som årligen arrangerar ett stort antal 
scenshower. Här finns även ljud- och ljus linje samt en fritdsledsareutbildning. Dessa 
olika verksamheter sammanlagt är en stor tillgång för oss ur kulturhänseende. Bl.a 
ansvarar fritidsledarelinjen aktiviteter under kulurlövet (hostlovet) som är mycket 
uppskattat.  
 
Nationella högtider 
 
Vaborgsmässo- och midsommarfirande finns på samtliga tätorter där Hembygds-
föreningarna  huvudsakligen står för arrangemangen. Sveriges nationaldag firas 
årligen i Markaryds Hembygdspark. 
 
 
 
 



Kulturguide 
 

Med jämna mellanrum ges en kulturquide ut , som innehäller uppgifter som statyer, 

fornminne, bebyggelser, kyrkor mm  

 

 

 

 

 

 

 
 
    
    


