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Kulturträff 2020-10-27  
Plats: Godsmagasinet  

16 personer på plats  

- Inledning med fika och diktläsning av Rama Alsayed  

- Presentationer av mötesdeltagare  

- Bildpresentation  

- Varför en kulturplan och vad som hände 2018 - 2020. 
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Samtal  

♦ Hur kan vi tillsammans utveckla kulturen i Ljungby kommun de kommande fyra åren? 

♦ Vilka prioriteringar ska göras? 

 

Digitala verktyg 

- Digitala verktyg kommer bli flera under de kommande åren; hur kan vi jobba med 

verktygen?  

- Digitala verktyg kan vara till hjälp för att ta in kulturen i hemmet.  

- Arrangera streamade arrangemang för äldre, som lätt glöms bort i pandemitider.  

- Digitala verktyg kan visa kulturen på marginaliserade platser.  

 

Marknadsföring och samverkan  

- Tävlingar inom konst och poesi. 

- Kvalitet är jätteviktigt – det bildas ett brus. Mycket kultur skapas, det gäller att hitta 

en strategi för att nå fram och nå ut.  

- Informera mer om kulturen genom en samlingsportal.  

- Förtydligande var besluten gäller, i Ljungby kommun eller Ljungby stad?  

- Mer samverkan grannkommunerna och samverkan på regional nivå.  

- Lyfta lokal kultur på biblioteket. 

- Identifiera nya målgrupper, exempelvis tonåringar.  

- Ge utrymme till ej etablerade konstnärer och ge möjlighet att utvecklas. 

- Levandegör kulturlandskapet för att skapa intresse hos allmänheten.  

- Tydliggör vem som tar kontakt, föreningen eller kommunen?  

- Tydliggör vilka resurser och vilka tillgångar som finns. 

- Forma kulturutbudet efter invånarna: vem bor i Ljungby?  

 
 

   

 



 

Kulturen som resurs 

- Utveckla hur arrangemangen finansieras. Exempelvis kan långtidsarbetslösa anställas 

för enklare jobb.  

- Skapa mötesplatser kring kulturevenemang. 

- Radions förtjänster: tre kommuner i länet har en radiofrekvens. Alvesta, Växjö, 

Ljungby. Möjligt att nå hela kommunen. Tillgängligt. Exkluderar möjligtvis unga 

vuxna, de som inte äger radio, men ett sätt att inkludera äldre?  

- Låt kulturen vara kommersiell.  

 

Inventering 

- Inventera scener och lokaler för musik med rätt utrustning.  

- Inventera hur resurserna fördelas inom länet.  

 

Sammanfattning 

Vad händer efter detta? 

Kulturplanen är inte skriven än! Alla dessa synpunkter kommer tas i beaktning, för att skapa 

det nya styrdokumentet. För det första kommer det nya dokumentet skickas ut på remiss, det 

vill säga det är möjligt att tycka till om den nya planen. I januari/februari 2021 tas beslut om 

den nya kulturplanen. 

 

 

 

   

 


