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Roslagspartiets motion nr 4 till kommunfullmäktige i Österåkers Kommun
Kulturfestival i Österåkers Kommun

Österåker……. Om jag säger Österåker, vilka känslor och associationer väcker det hos åhöraren? Det 
är naturligtvis lite olika, men hur skulle vi vilja att begreppet Österåker ska upplevs? Naturligtvis vill 
vi att det ska väcka positiva känslor. Att Österåker ska ha en attraktiv klang. Att Österåker ska framstå 
som ett starkt varumärke. En attraktiv ort att besöka, bo och verka i.

För att komma dit är det naturligtvis många krafter och åtgärder som måste verka i en väl planerad 
strategisk riktning. Där ingår allt från den ekonomiska politiken till hur den dagliga servicen upplevs. 
Det gäller skolor, bostäder, infrastruktur, näringsliv, vård och omsorg, osv.
 
De mjuka värdena i samhället är minst lika viktiga. Det gäller kulturliv, politikers agerande, trygghet 
på gator och torg samt attityder hos dem vi möter, både privat och i offentliga sammanhang. Ja, allt 
som speglar atmosfären och känslan i samhället. 

Vad kan vi då göra för att få ett så bra och positivt samhällsklimat som möjligt här i Österåker? Hur 
och med vad vill vi ladda begreppet Österåker? Vad skulle kunna bidra till att vi i positiv riktning 
stärker Österåkers varumärke?

I vår kommun finns många konstnärer, musiker, körer och författare. Vi har en byggd rik på kulturarv 
som exempelvis vikingaled, Wira bruk, gamla gårdar och slott mm. Dessutom har vi Wira spelen, 
Länsmansgården, Fornåker, Hagbystugorna, Hembygdsföreningen, Åkersberga Revyn, Club 96, 
Musik och kulturklasserna, m m

Roslagspartiet föreslår att Österåkers kommun arrangerar en årligen återkommande Kulturfestival 
med start juni 2008.

Syftet med en Kulturfestival är 
 att medverka till byggandet av ett för Österåkers kommun starkt varumärke  
 att skapa ett stort engagemang bland de i kommunen boende, både äldre och 

yngre
 att de boende i kommunen ska känna sig stolta över att bo i Österåker
 att de olika programpunkterna ska aktivera så många som möjligt för att 

därmed öka samhörighet och vi-känsla

Roslagspartiet

Adress: Sågvägen 19,  184 40 Åkersberga     Tel: 08-540 228 88     Mobil 0704 -21 04 14 
Mail: roslagspartiet@telia.com   Web: www.roslagspartiet.se

mailto:roslagspartiet@telia.com


2009/09/30

Finansiering
Beträffande finansiering av festivalen, så kommer det mesta av arbetet att ske ideellt i de olika 
föreningarnas regi. Naturligtvis kommer det att krävas en övergripande organisation för styrning, 
samordning, projektledning samt intern och extern kommunikation samt marknadsföring.

I majoritetens kompletterade budget, presenterad vid KF 2006-12-18, framkommer att kommunen 
avser att ge stöd till offentliga kulturella arrangemang.  Vad kan vara lämpligare än det här 
presenterade förslaget till offentligt kulturellt arrangemang. 

Roslagspartiet yrkar: 
att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur & Fritidsnämnden att med ovanstående argument som 
underlag, utreda, kostnadsberäkna samt framarbeta beslutsunderlag för genomförande av en 
Kulturfestival i Österåkers kommun under juni 2008

att: man därefter gör en utvärdering av genomförandet  

att: vid ett positivt utfall, instifta en årligen återkommande Kulturfestival.

Gunilla Ysberg
Roslagspartiet 
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