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Slutrapport Förstudie: KULTurhus

Bakgrund
Privatpersoner, enskilda näringsidkare, föreningar, studieförbund samt Vännäs utvecklingsteam,
VUT, har på olika sätt och i olika grupperingar en längre tid funderat över en gemensam mötesplats i
Vännäs.
När stationshuset blev till salu kom diskussionerna igång på allvar, skulle vi kunna använda detta hus
till alla våra idéer. Ett hus för olika hantverk där ung och gammal kunde mötas för att lära av
varandra, här kunde vi ha en musikstudio, utställningar, föreläsningar och mycket annat.
När vi började ta in olika idéer och förslag kom vi in på större projekt. Biblioteket i Vännäs behöver
nya lokaler, ungdomsgården börjar vara för liten, kaféet har begränsade öppettider m.m.
Vi satte ihop en grupp som med stöd av VUT skulle söka pengar till detta Kulturhus och under tidens
gång förstod vi att vi måste begränsa husets innehåll och då bestämde vi oss för att söka pengar till
en förstudie för att ta reda på vad kommuninvånarna verkligen vill ha och där efter ta ställning till det
”riktiga” projektet.

Projektets mål
Målet har varit att nå så många kommuninvånare som möjligt och med hjälp av enkäter se vilka
behov och möjligheter det finns att skapa en kreativ mötesplats i centrala Vännäs.
Med hjälp av resultatet kan vi se var kommunen bör lägga sina resurser samt om det finns
möjligheter och behov för att starta upp en verksamhet som kan få kulturlivet i Vännäs att blomstra.

Sammanfattning
Vi sökte pengar till att en person på deltid som under ca 4 månader skulle undersöka hur
kommuninvånarna ställde sig till detta hus/mötesplats. Denna person blev Carina Persson,
egenföretagare och hobbykonstnär med en önskan om en ateljé och utställningslokal. Den övriga
arbetsgruppen som jobbat med förstudien består av två studieförbund, enskilda näringsidkare,
representanter för VUT, privatpersoner med intresse för olika hantverk samt en kommunanställd
från ungdomsgården Stjärnhuset.

En första enkät gjordes i pappersform som delades ut under Vännäsdagarna där den inbringade ca
150 svar. Enkäten har sedan använts under Konst och hantverksrundan, funnits på Slöjdarnas hus i
Vännäsby, delats ut på möten med PRO och SPF samt att den funnits på biblioteket i Vännäs från
augusti till november. Totalt ca 270 svar. Vi anlitade Quality Stat, ett företag som sammanställt våra
enkäter till en överskådlig presentation i PowerPoint. Denna enkät hade en öppen fråga där
invånarna fick skriva fritt vad de skulle vilja att detta hus innehöll för att de skulle besöka det och de
fick ange flera alternativ, det resulterade i att 50 % svarade – ett badhus!
De övriga 50 % önskade en mer kreativ inriktning.
Vi bjöd in till en dialogträff i september för att visa resultatet på denna enkät, där vi i grupp
diskuterade hur vi skulle gå vidare. Vi bestämde oss för att göra en webbaserad enkät där vi styrde
frågorna till kafé, konst och hantverk, utställningar och föreläsningar samt annan kreativ verksamhet.
Vi gjorde en notis i KI, Kommun Information, där vi berättade om förstudien samt att vi uppmanade
och hänvisade kommuninvånarna att visa sitt intresse i frågan genom att gå in och besvara enkäten.
Vi fick ett 15-tal svar och insåg att intresset från allmänheten inte var så stort…

Spridning av resultatet
Vi har haft en dialog med kommunen genom Åsa Ågren Wikström, hon har fått ta del av våra
ambitioner, visioner och resultat. Vi har haft ett reportage om förstudien i tidningen Bygden mellan
städerna, vi har haft en facebookgrupp där vi delgett information om förstudiens fortskridande. Vi
har deltagit i möte med föreningslivet och funderat hur ett ev. samarbete kan se ut. Vi har fört en
dialog med Vännäsbygdens konstförening om deras önskemål och behov för att utveckla ett rikt
kulturliv kommunen. Vi har tittat på olika lokalalternativ inne i Vännäs, stationshuset och Munkeröds
Floristutbildning.

Kostnader och finansiering
Projektet har haft dessa kostnader:

Konsultlön 63 188,00
Ouality Stat
5 625
Utskrift Enkät
400
Ideellt arbete 13 737,50

79 000 kr varav nationell offentlig medfinansiering (Leader URnära) 23 700.

Slutsats
Vi har inte nått ut i den omfattning vi önskade. Vår ideella tid kom inte upp i de timmar vi hade
förhoppning om. Vi hade visionen om behov av fler träffar där vi skulle föra en dialog med
kommuninvånarna, vi hade även en förhoppning att vi skulle kunna räkna deltagarnas enkätsvar som
ideell tid.
Av de totalt 270 svar vi fått in visar de att en större del av kommuninvånarna längtar efter ett badhus
mer än något annat. De allra flesta i befolkningen, ung som gammal, ser även gärna ett kafé som är
öppet på kvällar och helger. Här uttrycks ett behov att komplettera kaféet med föreläsningar inom
olika områden, musikuppträdanden, titta på konst samt att man kan utöva någon typ av hantverk.
Underlaget i sig blev inte så stort men de som är engagerade skulle kunna se till att detta blev möjligt
och att därigenom skapa det kreativa rummet som inbjuder till samvaro och utveckling för alla
oavsett ålder, kön eller etiska bakgrund.

Det är vår absoluta övertygelse om att detta skulle kunna ge arbetstillfällen. Om det startas i liten
skala i samarbete med Vännäsbygdens konstförening och studieförbund samt engagerade drivna
entreprenörer kan detta mycket väl falla Vännäsborna i smaken och få dem att tillbringa kvällar och
helger tillsammans i denna kreativa oas.

Indikatorer
Nya mötesplatser (virtuell)
Marknadsföringsinsatser av
landsbygden som boendemiljö
Antal kultur- och
miljövårdsinsatser
Antal projekt där ungdomar
deltar eller som riktar sig mot
ungdomar

1
1
1

-

Bilagor
Enkätundersökningen i pappersform finns hos VUT.
Sammanställning av pappersenkäten, resultatet finns i PowerPoint.
Sammanställning av webbenkät, finns på fil.
22. Pappersenkäten, dokumentet
23. Sammanställning Quality Stat, pappersform
24. Sammanställning webbenkät, pappersform

