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Syfte
Kulturplanen görs i syfte att strukturera Färgelanda kommuns kulturverksamhet och rikta 
verksamheten mot insatser som leder mot visionen.

Vision
Färgelanda ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i.

Inledning
Offentlig kulturverksamhet tvingas i många sammanhang försvara sin legitimitet. Bidrar 
kultur överhuvudtaget till samhället? Vore det inte bättre att satsa pengar inom vård och 
skola istället? 

Idag forskas det alltmer på sambandet mellan kultur och hälsa. Redan 2005 gav Statens 
folkhälsoinstitut ut “Kultur för hälsa - En exempelsamling från forskning och praktik” som 
tog upp en rad forskningsresultat inom området. Bland annat visar forskningen idag på att 
kulturupplevelser ger längre liv1; barns intelligenskvot ökar efter musikundervisning2 och att 
samtal om konst som terapi inom vården ökar vårdtagarnas välbefinnande och hälsa3.

Andra röster inom forskningen pratar om kulturens betydelse för samhället. En av dessa 
röster är Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan:

I dagens samhälle är kultur en fråga om överlevnad för orter, städer och regioner. Individ-
er och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö och som kan erbjuda 
individen goda förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar.
   Kultur har traditionellt betraktats som ekonomiskt tärande. Så är det inte idag. En 
genomtänkt kulturinvestering kan bidra till att skapa värden som betydligt överstiger de 
kostnader den är förenad med4.

Övertygade om att kultur skapar ett rikare liv för de som får uppleva den lägger vi vårt 
fokus på att fler, ska få uppleva mer – det tror vi skapar en attraktiv kommun att bo och 
leva i.

1 Bygren LO, Konlaan BB, Johansson SE. Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or 
 singing in a choir as determinants for survival. Swedish interview survey of living conditions. BMJ 1996;313(7072): 1577–80

2  Schellenberg EG. Music lessons enhance IQ. Psychological Science 2004; 15(8):511–4 
3 Wikström B-M, Theorell T, Sandström S. Psychophysiological effects of stimulation with pictures of works of art in old age. 
 International Journal of Psychosomatics. 1992;39:68–75
 
 Wikström B-M, Theorell T, Sandström S. Medical health and emotional effects of art stimulation in old age. A controlled 
 intervention study concerning the effects of visual stimulation provided in the form of pictures. Psychotherapy and
 Psychosomatics 1993;60:195–206

4 Cars, Göran, Kultur, Turism och Stadsattraktivitet: Kultur som attraktion och värdeskapare (KTH, Skolan för arkitektur och 
 samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier). Förlag: KTH Royal Institute of Technology. Sidor:  
 75. Utgivningsår: 2006



3

Kulturpolitisk och historisk bakgrund

Kulturpolitikens mål i Europeiska Unionen
I artikel 167 står att unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med res-
pekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva 
det gemensamma kulturarvet.
   På kulturområdet är EU:s uppgift att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och om 
nödvändigt stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller

• att sprida de europeiska folkens kultur och historia
• att bevara det kulturarv som har europeisk betydelse
• icke-kommersiellt kulturutbyte
• konstnärligt, litterärt och audiovisuellt skapande
• samarbetet med länder utanför EU och internationella kulturorganisationer

Nationella kulturpolitiska mål
De nya nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009. Målen 
ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kom-
muner och landsting.
   Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Västra Götalandregionens vision och kulturpolitiska strategi
”Hållbar utveckling är sedan Västra Götalandsregionen bildades en gemensam värde-
grund för utvecklings- och förändringsarbetet i Västra Götaland. Hållbar utveckling han-
dlar om att uppfylla människors behov idag, men även skapa förutsättningar för kom-
mande generationers möjlighet att förverkliga sina liv och visioner. Den gemensamma 
visionen ”Det goda livet” vilar på denna värdegrund. Ett gott liv innebär att nyttja resurser 
som varken är rivaliserande eller exkluderade. En sådan resurs är kultur som vid sidan av 
frisk luft, rent vatten, full sysselsättning och utbildning är nödvändig för både individ och 
samhälle.”5

Fem strategiska områden:
• vidga deltagande
• utveckla kapaciteter
• gynna nyskapande
• nyttja tekniken
• öka internationaliseringen

5 Västra Götalands kulturplan 2013 – 2015, antagen av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 2012-09-19 
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Färgelanda kommun – administrativ historik
Färgelanda kommun i sin nuvarande utsträckning är nästan identisk med vad som förr var 
Valbo härad, vilket omfattade nio socknar: Järbo, Råggärd, Lerdal, Rännelanda, Hög-
säter, Färgelanda, Valbo-Ryr, Torp och Ödeborg. Valbo-Ryr tillhör idag den bohuslänska 
kommunen Munkedal.

År 1862 utfärdades förordningarna om kommunalstyrelsen på landet och i stad. Förordn-
ingarna trädde i kraft den 1 januari 1863 då kommunalreformen genomfördes och loka-
lsamhället omorganiserades. På sockennivå skildes den borgerliga och kyrkliga församlin-
gen och socknen bytte namn till kommun.6

I kommunsammanslagningen 1952 minskade antalet kommuner i Sverige från 2 498 till 
1 037. I samband med sammanslagningen bildades tre så kallade storkommuner: Hög-
säter (av fem tidigare kommuner), Färgelanda (oförändrad) och Ödeborg (av tre tidigare 
kommuner). 1967 upplöstes Ödeborgs kommun, varvid merparten införlivades med Färge-
landa (frånsett Valbo-Ryrs församling som fördes till Munkedals kommun).1974 upphörde 
även Högsäters kommun, genom sammanslagning med Färgelanda, som sedan dess har 
haft sin nuvarande omfattning.

Färgelanda kommun – historik
Färgelanda kommun har en rik historia. Människa har bott och verkat i trakterna kring 
Färgelanda i ungefär 10 000 år. Det finns kvar spår av allt från de första invandrarnas kvar-
lämnade redskap och gravar till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och indus-
trier.

Tätortsutbyggnaden är en relativt sen företeelse. Det finns inga äldre bybildningar. Om-
rådet var tydligt präglat av jordbruket. Den bilden kvarstår efter 1900-talets tätortsutbyg-
gnad. Samhällena är få och små. Några faktorer har bidragit till utvecklingen av tätorter: 
järnvägens tillkomst (Lelångenbanan 1895) samt utveckling av industrin.

6 Kommunalt självstyre : Enköping och Uppsala 1862 - 1887 Johan Rydstedt
 Färgelandaboken : en kulturhistorisk översikt, 2004
 Kulturmiljöprogram Färgelanda kommun, 2003

Färgelandaboken samt karta över Färgelanda kommun, från Färgelanda-
boken, utgiven av Färgelanda kommun och Regionmuseum Västra Götaland, 

2004



5

Övergripande mål

•	 Skapa mervärde i kommuninvånarnas liv
Utöver skola, omsorg, arbetsliv och familj behöver människan tillgång till kultur för sitt 
välmående. Det kan handla om film, musik eller TV-program. Men det kan också handla 
om tillgång till sin historia genom kulturarv eller konstutställningar som skapar nya tankar, 
känslor och ger frågor eller svar. Kulturverksamhetens uppgift är att skapa tillgång till det 
som inte är självklart i vardagen, men som svarar mot ett behov av att få uppleva något 
som ger nya perspektiv på tillvaron. Detta kallar vi för mervärde. 

•	 Göra invånarna stolta över platsen de bor på
Ett levande kulturliv är ett tecken på en levande kommun. Genom att lyfta fram våra 
lokala kulturutövare samt genomföra nyskapande arrangemang som förmedlar känslan 
av att det händer positiva saker i Färgelanda kommun, skapar vi också stolthet bland 
invånarna. Stolthet leder till ökat engagemang och kulturlivet blir än rikare. 
   Kulturverksamhetens mål att är balansera verksamheten mellan att vara både nyska-
pande och svara på kommuninvånarnas behov, för att stimulera ovanstående kretslopp.

•	 Se	till	hela	kommunens	bästa	genom	att	sprida	verksamheten	geografiskt
För att alla invånare i kommunen ska få tillgång till den kommunala kulturverksamhetens 
utbud är det viktigt att sprida verksamheten och våra arrangemang till kommunens olika 
platser. Detta samspelar också med ovanstående punkt om stolthet. Händer det något 
positivt på platsen där man bor växer stoltheten över denna plats. 

Riktlinjer för all verksamhet

Jämställdhet
I planeringen av våra arrangemang ska vi rikta oss till en mångfald av målgrupper samt 
medvetet sträva efter en jämn könsfördelning när vi bokar kulturaktörer. Målen är att alla 
ska känna sig välkomna.

Integration
Vi ska vara tydliga med att kommunicera vår verksamhet utåt och få alla att känna sig 
välkomna. Vid större arrangemang ska information finnas tillgänglig på minst ytterligare 
ett språk förutom svenska. 

Tillgänglighet
Vi ska arbeta för att våra arrangemang i största möjliga utsträckning är tillgängliga för 
funktionshindrade. Målet är att alla ska känna sig välkomna och ha möjlighet att ta del av 
de arrangemang som erbjuds. 
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Specifika områden

Barnkultur
•	 Alla barn och ungdomar upp till och med högstadiet ska komma i kontakt med profes-

sionellt kulturutövande minst en gång per termin
•	 Barn och ungdomar ska under sin uppväxt introduceras för skapande verksamhet och 

olika konstnärliga uttryck

Vårt mål att varje barn från förskoleålder upp till högstadium ska få komma i kontakt med 
ett kreativt uttryck, antingen som åskådare eller själv skapande, en gång per termin, till-
sammans med en professionell utövare. 

Sett till hela perioden, förskola till och med högstadium, ska kommunens yngre invånare 
ges möjlighet att komma i kontakt med en i så hög utsträckning möjlig mångfald av krea-
tiva uttryck. Det egna skapandet ska prioriteras och syftet är att inspirera och ge verktyg 
för den egna kreativiteten.

Planeringen av ovanstående genomförs av den redan existerande barnkulturgruppen, 
som består av lärare från samtliga kommunala rektorsområden; de friskolor i kommunen 
som vill delta, samt kultursekreterare.

Ungdomar
Vi ska fördjupa arbetet riktat mot ungdomar, framförallt de mellan 16-20 år. Detta ska ske i 
samråd med de berörda: vad de vill göra och hur de vill göra det, är frågor som ska vara 
den röda tråden i det fördjupade arbetet. 

Eldshow på Ödeborgs skola, sen höst 2012. Foto: Jimmy Alm

På Halloween 2012 arrangerade tre unga tjejer i Färgelanda kommun ett disco tillsammans med Kultur och 
fritid som tog in finska konstnären Iida Airasmaa som inspiration till dekorering av lokalen. Foto: Jimmy Alm
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Konst
•	 Färgelanda kommuns invånare ska i sin egen kommun kunna uppleva relevant konst 

av hög kvalité
•	 Färgelanda kommuns invånare ska enkelt kunna genomföra egna utställningar
•	 Innehavet av konst ska vara tydligt sammanställt och dokumentationen ska vara till-

gänglig för alla

I Färgelanda kommuns verksamhet har vi framförallt tre kanaler för att visa konst: Konsthal-
len, Konstväggen och konst i den offentliga miljön. 

Konsthallen
Konsthallen ska lyftas fram och kommuniceras tydligare utåt. Fokus ska ligga på att ta 
fram utställningar av hög kvalitet i relation till vad som är intressant för Färgelanda kom-
muns invånare. Antalet utställningar i konsthallen bör bli färre för att frigöra resurser till att 
ta hand om varje utställning med mer omsorg och till genomarbetad marknadsföring. 

Den ideala utställningen utifrån förutsättningarna är en utställning av hög kvalité med 
lokal förankring, antingen genom tema, uttryck eller konstnären som person. Denna typ 
av utställning ska vara ett riktmärke under planeringsarbetet inför kommande utställnin-
gar. 

Flera aktörer har årliga utställningar i Färgelanda konsthall. Konstklubben Färgelanda har 
en på våren och en på hösten, Dalslands konstförening har en till två utställningar per 
år och Färgelanda fotoklubb har en utställning som inleds med vernissage under jul-
marknaden. Eventuella förändringar i upplägget för konsthallen som berör nämnda ak-
törer ska ske i dialog med dessa.

Konstväggen
Konstväggen finns på andra våningen i biblioteket. Dess funktion är att göra det möjligt 
för kommuninvånare att ställa ut utan att behöva genomgå en ansökningsprocess som 
bedömer utställningens kvalité. Det kan vara tavlor, semesterbilder eller världar byggda 
av Lego. Kultursekreteraren ansvarar för konstvävggen och dennes uppdrag i det här av-
seendet ska vara att uppmuntra och avdramatisera möjligheten för kommuninvånare att 
visa upp något de själva skapat. 

Bilden t.v Hjördis Clemens vid sin vernissage i Färgelanda konsthall. Bilden t.h Järbo friskolas elevers utställning 
på Konstväggen. Foto: Jimmy Alm
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Konst i offentlig miljö
Färgelanda kommun innehar ett stort antal konstverk som antingen köpts in eller skänkts 
till kommunen under åren. Flertalet av dessa konstverk smyckar väggar i offentliga miljöer, 
till exempel äldreboenden, skolor, Centrumhuset, offentliga platser utomhus och på kon-
tor tillhörande kommunens anställda. För att få en tydligare översikt över samlingen ska en 
uppdaterad inventering av innehavet genomföras. 

OMSK
I Färgelanda kommun har vi antagit Fyrbodals styrdokument Offentlig miljö som konstform 
(OMSK). Detta innebär att vi i samband med varje större kommunal investering ska arbeta 
tvärsektoriellt med konstnärlig utsmyckning. En tvärsektoriell arbetsgrupp har formats och 
sammankallas av kultur- och fritidschef vid behov. Budgeten för den konstnärliga utsmy-
ckningen bör vara 1% av investeringsbeloppet. 

Musikskolan
•	 Skall ge barn och ungdomar möjlighet till ett meningsfullt utövande med fokus på kun-

skap, lust och glädje
•	 Ge en grund för vidare musikstudier
•	 Samverka med grundskolan, förskolan och vara en resurs i deras målarbete
•	 Skapa ett aktivt musicerande bland annat genom att vara delaktig i Färgelandas kul-

turliv
•	 Arbeta för att utöka verksamheten i riktning mot en Kulturskola

Musikskolans verksamhet skall svara upp till elevernas förväntningar och samtidigt verka 
för en balans mellan tradition och nutid. Musikskolan ska arbeta för att göra eleverna 
uppmärksamma på vilka alternativ som finns tillgängliga bl. a. genom att bedriva och 
utveckla ensemblespel i olika former samt utforska nya arbetsformer. Ett sådant exempel 
är Blåsprojektet som bedrivs i kommunens grundskolor i klassundervisningen för ämnet 
musik och som introducerades läsåret 11/12.

Musikskolan samarbetar idag med flera andra kommuners musikskolor. Effekterna är allt 
från kompetensutveckling till möjlighet för eleverna att kunna ingå i olika projektarbeten 
och erbjudas större sammanhang än vad som är möjligt i den egna kommunen. Denna 
samverkan vill vi fortsätta att utveckla och fördjupa med målet att vara så uppdaterade 
som möjligt samt att kunna erbjuda en stor variation på upplevelser och möjligheter för 
eleverna. 

Våren 2013 kommer dans att introduceras i Musikskolans regi. Detta är ett steg närmare 
att utveckla Musikskolan till en Kulturskola och som ytterligare stärker verksamheten inte 
minst som resurs i grundskolans målarbete och som livskraftig samarbetspartner i kommun-
ens kulturliv i stort. 
   Ett etablerande av tre olika konstnärsformer som är själva definitionen av en kulturskola 
skulle per automatik även öka på måluppfyllelsen genom att möta brukarens förväntnin-
gar genom ett mer varierat utbud. 
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Arrangemang
• Färgelanda kommuns invånare ska i sin egen kommun kunna uppleva relevanta kultur-

arrangemang av hög kvalité
• Initiativ till kulturarrangemang från kommuninvånare, företagare och föreningar ska 

uppmuntras

Istället för spridda, enstaka arrangemang fokuserar vi på att förstärka och utveckla våra 
etablerade arrangemang: Färgfest, Kulturvecka och Världens jul. Övriga arrangemang 
genomförs i mån av tillgängliga ekonomiska och personella resurser. 

Vid initiativ till kulturarrangemang från Färgelanda kommuns invånare, föreningar och 
företagare ska den kommunala kulturverksamheten vara en lyhörd samarbetspartner. 
Om ekonomiska medel inte är möjliga att bidra med ska kulturförvaltningen finnas till-
gänglig som bollplank vid behov. Initiativ från barn och ungdomar är av högsta prioritet. 

Färgfest
Färgfest ska vara en mötesplats för Färgelanda kommuns invånare i alla åldrar. Fokus för 
programpunkterna ska ligga på barn och ungdomar men samtidigt ska programmet 
ha en sådan bredd att där finns något för alla. Färgfest arbetar utifrån den breda defini-
tionen på kulturbegreppet och såväl föreningar, företag och privatpersoner är välkom-
na att genomföra programpunkter under Färgfest. Kulturförvaltningens uppdrag är att 
samordna alla aktörer som vill vara med och ta in intressanta samtida kulturyttringar i form 
av till exempel musikuppträdanden, utställningar och workshops. Minst en aktör bör vara 
internationell.

Till vänster: Färgfest 2010, japanska bandet Jaaja (Foto: Eline Menezes). Ovan till höger: Färgfest 2011 i Högsäter, 
Dalslands ballongklubb (Foto: Jimmy Alm). Nedan till höger: Linnea Hållams Eriksson byggde karnevalsdräkter med 
barnen på Färgfest 2012 i Stigen (Foto: Jimmy Alm)



10

Kulturvecka
Varje år genomförs en ”Kulturvecka” i samarbete med Dalslands folkhögskola och stud-
ieförbund. Samarbetet går under namnet Kulturkraft. Målet är att erbjuda ett brett pro-
gram med kulturella programpunkter under den aktuella veckan. 

Världens jul
Arrangeras varje år i juletid tillsammans med Färgelanda kommuns Integrationssa-
mordnare. Målet är att skapa ett positivt möte mellan de som har rötter i Sverige och de 
som har rötter i en annan kultur. Bryggan är en gratis buffé med mat från världens alla 
hörn för allmänheten. 

Övriga arrangemang
Vi genomför varje år arrangemang utöver Färgfest, Världens jul och Kulturvecka. Inom 
ramen för vår medverkan i Fyrbodal har vi till exempel genomfört projekten Lågor och 
Tidsresan. 
   Möjligheter till nya projekt uppstår hela tiden och genom att samarbeta med andra 
kommuner och kulturaktörer blir Färgelanda kommun en del av världen, vilket för in kun-
skap och inspiration som förstärker organisationens konkurrenskraft. I största möjliga ut-
sträckning vill vi säga ja till förslag på samarbeten och projekt om dessa bedöms göra 
Färgelanda till en mer attraktiv kommun att bo och leva i. 
   Utöver Färgfest och Kulturvecka bör minst ett större arrangemang äga rum varje år och 
det bör vara minst ett större arrangemang förlagt till hösten, då vinter, vår och sommar 
täcks av Världens jul, Kulturvecka och Färgfest. 

Kulturveckan 2012, Lasse Mattila. Foto Jimmy Alm

Kulturansvariga i Fyrbodals kommuner med Lågor-boken. Foto: Mathias Lauritzen (fotot är beskuret)
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Kulturarv
•	 Synliggöra kulturarvet
•	 Vara stöd för aktörer inom kommunen som arbetar med att synliggöra kulturarvet

I Färgelanda kommun har vi ett rikt kulturarv. Genom förståelse av vår gemensamma 
historia tror vi att invånarna upplever sina liv i ett tydligare sammanhang. Vi ska därför 
arbeta för att lyfta fram vårt kulturarv. En metod för detta är ”Tidsresan” som genomfördes 
för första gången 2012. Andra möjliga metoder är att sammanföra kulturarvet med den 
digitala tekniken, till exempel genom att skapa ett interaktivt informationsmaterial som är 
tillgängligt digitalt. 

Föreningar som arbetar med hembygdsgårdar eller andra aktörer och privatpersoner som 
arbetar med att bevara kulturarvet i kommunen är av stor betydelse för att historien hålls 
levande och vi vill vara en god samarbetspartner för att stödja dessa verksamheter. 

Kulturturism
•	 Våra större arrangemang ska vara av sådan kvalité att de är intressanta för såväl 

lokala som globala besökare
•	 Vi ska varje år genomföra en sommarutställning som tillför mervärde för våra turister

I Färgelanda har vi en ström av turister sommartid. De kommer framför allt för att up-
pleva lugnet och vår vackra natur. Men lugn och vacker natur finns i många kommuner 
i Sverige. För att våra turister ska få med sig ytterligare något hem, som får dem att vilja 
återvända just hit och rekommendera vår kommun för andra, behövs det något mer än 
den lugna naturupplevelsen. 

Sommarutställning
Sommaren 2011 skedde den första sommarutställningen i Centrumhuset Färgelanda i 
samband med att vi fick hit Stora Ryk-skatten. Utställningen blev välbesökt och sommaren 
2012 följdes detta upp med en ny sommarutställning om Lelångenbanan. Även denna 
utställning blev välbesökt. Under de två somrar som vi har haft sommarutställning i Cen-
trumhuset har antalet registrerade besök på turistbyrån stigit med mer än 50% gentemot 
de tre somrar som föregick 2011. 

Tidsresan, Sundsbron. Foto: Jimmy Alm 

Sommarutställning är ett koncept som uppenbarligen gynnar turismen i Färgelanda och 
det är något vi vill fortsätta att utveckla. Målet är att varje sommarperiod genomföra en 
utställning av allmänt intresse och med god lokal förankring. 
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Arrangemang
Även våra arrangemang, med Färgfest i spetsen, lockar människor som inte är bosatta i 
vår kommun. Dels har Färgfest haft besökare från en rad olika platser, allt från Göteborg 
till Japan och Chile, dels dokumenteras Färgfest noggrant genom foto och film, vilket 
sprids globalt via sociala medier. 
   Färgfest står för att sammanföra det lokala och det globala i en festival som omfat-
tar alla sorters aktiviteter: motorer, konst, djur, musik, workshops och mat. Detta är ett om 
inte unikt, så i varje fall ett fräscht grepp på kommunalt kulturarbete. Genom att fortsätta 
utveckla Färgfest bidrar vi till att skapa en spännande bild av Färgelanda kommun, inte 
bara lokalt, utan också globalt. 

Framtidsvisioner

Kulturcentrum
Det finns en otrolig potential i kultur som ofta förbises. En potential som omfattar ekono-
miskt tillväxt, ökad sysselsättning och inflyttning. Detta är en potential vi skulle dra nytta av 
i Färgelanda kommun. Med mycket mark, stora tomma fastigheter och billiga huspriser är 
vår kommun som gjord för etablerande av ett kulturcentrum av något slag. 
   Ett lyckat exempel på etablerande av kulturcentrum är Not Quite i Fengersfors. För tio 
år sedan gick några konstnärer samman och slog sig ner i det nerlagda bruket på orten. 
Idag är Not Quite ett nav i det internationella kulturlivet samt ett populärt utflyktsmål i re-
gionen med 17000 besökare/år. 
   Färgelanda kommun har dessutom ett intressant geografiskt läge då vi utgör skiljelinjen 
mellan Bohusläns alla kulturcentrum (Gerlesborgsskolan, Akvarellmuseet och Bohusläns 
museum, för att nämna några) och norra Dalslands alla kulturcentrum (Stenebyskolan, 
Not Quite, Dalslands konstmuseum, Kulturbruket på Dal, Halmens hus, Bokdagar m.fl.) 
Detta medför att det ur ett regionalt perspektiv borde vara intressant att etablera ett kul-
turcentrum av något slag även i Färgelanda kommun, eftersom detta skulle fylla en blind 
fläck i regionens kulturnätverk med innehåll, och göra nätverket än starkare.

Samlingssal
Färgelanda kommun saknar idag en samlingslokal. Genom att fullfölja den ursprungliga 
idén med en samlingssal kopplad till Centrumhuset skulle vi tillgodose det behovet. Detta 
skulle innebära att kommunen vid större möten, till exempel kommunfullmäktige och infor-
mationsmöten samt vid alla sorts arrangemang inomhus inte behövde hyra in sig någon-
stans. 
   Färgelanda kommun saknar idag en lokal som motsvarar krav för flera typer av arrange-
mang, som till exempel teater, konserter och föreläsningar. Genom att anpassa samlings-
salen med scen, ljud och ljus skulle förutsättningarna för ett utökat kulturutbud gynnas. För 
att detta ska kunna bli verklighet bör frågan tas upp i samband med arbetet med Över-
siktsplan. 

Färgfest 2012, Japanska bandet Tenniscoats tillsammans med Mcclud Zicmuse från USA, bosatt i 
Belgien, samt japanska performancekonstnären Umeda Tetsuya. Foto: Jimmy Alm




