Vänsterpartiet Tyresö
Motion (V), Kommunfullmäktige 25 mars 2021
Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras!
I en kommun med självaktning finns självklart ett kulturhus som är en mötesplats
för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och
där finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera. Vi
behöver helt enkelt en plats där våra Tyresöbor kan mötas över alla gränser ung,
gammal, kvinnor, män och våra invånare med olika etnisk bakgrund.
Tyresö är känd för sitt rika kultur- och fritidsliv. Vad gäller utövandet av idrott,
finns en rad olika anläggningar i Tyresö. Så ser det tyvärr inte ut när det handlar
om utövandet av kultur. Det råder för närvarande stor brist på lokaler där våra
kulturföreningar och andra föreningar kan bedriva sina verksamheter. I vårt
Trygga och Trivsamma Tyresö är det därför hög tid att i börjar planera för ett
kulturhus!
Undersökningar visar att kultur får oss att må bra både direkt och indirekt.
Kulturen utvecklar och stimulerar oss. Den förebygger ohälsa genom upplevelser
och delaktighet i samhället. Deltagande i kulturlivet har också visat sig ha en
positiv effekt på människors livslängd. Kulturen skapar gemenskap och
motverkar ensamhet och isolering. Kulturen är också en grund för demokrati,
integration och kommunikation. Den främjar sammanhållning och motverkar
utanförskap. Detta är påståenden som vi i Vänsterpartiet är övertygade om att de
allra flesta kan ställa sig bakom.
Vänsterpartiet har sedan början av 90-talet drivit frågan om att Tyresö måste ha
ett kulturhus. Vi motionerade i frågan 2013-03-21. Den motionen ansågs
besvarad i och med att den då styrande alliansen hade planer på att flytta delar
av Tyresö gymnasium till Tyresö Centrum och i samband med detta skulle det
finnas visst utrymme för kulturaktiviteter. Dessa planer lades dock ned.
Vänsterpartiet lade också fram en motion 2019 om att utreda möjligheterna att
omvandla Vattenfalls värmeverk till ett ”Waterfall” kulturhus. Motionen resulterade
i att vår kommundirektör fick i uppdrag att kontakta Vattenfall för att utreda
realismen i förslaget. Sedan 6 år tillbaka har kulturföreningen Kvarnhjulet arbetat
enträget för ett kulturhus och deras nuvarande förslag innebär att ett kulturhus i
tre våningar byggs på tomten där föreningsgården Kvarnhjulet ligger. Vi har dock
fått förstå att kulturföreningen Kvarnhjulet är öppen för andra möjliga placeringar,
så länge kulturhuset har ett centrumnära läge.
Enligt kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister finns i dagsläget 18
kulturföreningar, 5 pensionärsföreningar och 2 föreningar för funktionsnedsatta.
Det innebär att 25 föreningar måste ”slåss” om de lokaler kommunen kan erbjuda
för deras sammankomster. Dessutom har de politiska partierna i varierande grad
behov av att hyra föreningslokaler. Därutöver behöver både kulturskolan och
teaterföreningen en större lokal med scen för att kunna genomföra konserter och
teaterföreställningar. Det skulle också vara fantastiskt om Tyresö kunde gästas
av teatersällskap och olika sång- och musikgrupper. Vi vet också att det finns ett
stort behov av repetitionslokaler för musikband, körer, teater och dansgrupper.

Vänsterpartiet Tyresö
I diskussionen om kulturhus har det hittills utkristalliserats tre olika alternativa
möjligheter till kulturhus.
Alternativ 1 Kommunen bygger ett kulturhus på tomten där föreningsgården
Kvarnhjulet ligger. (Kulturföreningen Kvarnhjulet har ritningar på förslaget.)
Alternativ 2 Kommunen köper Vattenfalls mark där värmeverket ligger och
omvandlar befintlig byggnad till kulturhus. För att få ekonomi i inköpet av mark
och ombyggnaden av värmeverket är det troligt att kommunen måste bygga
bostäder inom området. Dessutom måste det till en överenskommelse om vem Vattenfall eller Tyresö kommun - som ska stå för eventuell sanering av marken.
Alternativ 3 Vi vet att Tyresö kommun har planer på att bygga ett nytt
kommunhus, när nuvarande hyreskontrakt löper ut 2023. I dagsläget har
kommunen för avsikt att låta en entreprenör bygga det nya kommunhuset. Det
kan vara en elegant lösning med både kommunens service och kulturhus
integrerade. Men det kan också betyda ökade hyreskostnader för föreningarna,
såvida inte kommunen är beredd att subventionera hyreskostnaderna.
Det kan också finnas alternativ som vi inte känner till i dagsläget. Vänsterpartiet
anser att alla tre alternativen kan vara genomförbara. Det är dock svårt att i
nuläget säga vilket alternativ som kan vara den bästa lösningen eftersom vi inte
har kunskap om varken investeringskostnaderna, kommande driftskostnader för
kommunen eller vilket alternativ som bäst motsvarar föreningarnas önskemål.
Syftet med den här motionen är att få klarhet i vilket alternativ som kan vara det
bästa för att vi inom en nära framtid ska ha ett kulturhus i Tyresö.
Vänsterpartiet i Tyresö föreslår följande:
- Att kommundirektören i samråd med berörda förvaltningar får i uppdrag att
genomföra en ”förstudie” för att utröna de ekonomiska konsekvenserna av tre
alternativen eller en ytterligare centralt belägen plats.
- Att förstudien sker i nära kontakt med berörda föreningar för att så långt som
möjligt uppfylla deras önskemål om lokalernas utformning.
- Att förstudien finansieras genom anslaget till kommunstyrelsens förfogande
eller annan lämplig finansiering.
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