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FRÅN ARBETS- OCH REDAKTIONSGRUPPEN FÖR ETT NYTT KULTURHUS I CENTRUM AV 
SIMRISHAMN –  

Vi är uppriktigt glada över det beslut som togs på Kultur- och Fritidsnämndens 
senaste möte, den 16 november 2021. Ur det publicerade protokollet: 

”Kultur- och fritidsförvaltningen har givits i uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden (2021-0518) att utreda möjlig placering av och 
investeringskostnad för konsthall och scenkonstlokal i Simrishamn med 
riktlinjerna att:

 Storleken av konsthallen ska minst motsvara Valfiskens galleri (det vill 
säga 200 kvadratmeter + biytor)

 Scenkonstlokalen ska minst uppfylla kraven för Riksteaterns gula scen och ha 
plats för en publik på minst 250 personer.

 För största möjliga utnyttjande bör lokalerna ligga med nära tillgång till 
kollektivtrafik som tåg och buss.

BESLUT 
Att godkänna de i tjänsteskrivelsen redovisade lokalbehoven för kultur- och fritids-
förvaltningen och ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en skrivelse till lokalför-
sörjningsgruppen att beakta vid framtagandet av reviderad lokalförsörjningsplan”



Arbetsgruppen har nu mer än 100 underskrifter av kulturutövare, scenkonstnärer, 
musiker, orkesterledare, regissörer och utbildningsutövare, som alla vill se ett nytt 
kulturhus. Vi har haft flera möten och samlat ihop tydliga önskemål för ett centralt 
placerat hus för scenkonst och kultur i Simrishamn.  

Behoven är stora. Vi ser att kulturhuset måste inrymma en mångfald av olika 
utnyttjande med teater- och cirkusföreställningar, konserter, konferenser, 
utställningar och kafé. 

Efter våra kontakter med företrädare för både nämnd och förvaltning inom Kultur- 
och Fritid samt Barn och Utbildning, är vi övertygade om att ett nytt kulturhus 
kommer att höja statusen både för kulturlivet och utbildningsinsatserna i hela 
Simrishamns kommun.  

Vi ser nu med optimism fram emot att beslutsprocessen går vidare 
för att slutligen komma till Kommunfullmäktige och att vi kan vara en 
del i processen 

Från underskrifternas företrädare 
Arbetsgruppen för ett nytt Kulturhus i Simrishamns centrum.  

- Martin Martinsson f.d. VD för Musik i Syd och kulturutvecklare i Skåne 
- Torsten Tufvesson, musiker och akustiker 
- Jacques Öhlund, arkitekt  
- Samt olika företrädare från Riksteaterföreningarna och Pro Musica 


