Socialdemokraterna vill stärka kulturen i Boden
I samband med Kulturnatta presenterar Socialdemokraterna flera förslag för att utveckla och
stärka kulturens plats i Boden. Det handlar bland annat om förslag om att samordna och
synliggöra kulturen så att de ideella krafterna och föreningarna stärks och deras
initiativförmåga får ännu större genomslag.
-

Som man ser bland annat på Kulturnatta har det breda kulturlivet i Boden mycket att
erbjuda. Det handlar om allt från ett sjudande föreningsliv till det internationellt
renommerade Havremagasinet. Vi har teater, musikgrupper, orkestrar, körer, dans,
film, konst och mycket mer. Vi vill att kulturlivet ska blomstra genom ännu fler
profilerade kulturarenor och vi vill utveckla det lokala kulturutbudet. Det skapar
glädje, gemenskap och engagemang för oss som bor här och gör att fler vill besöka
Boden och förhoppningsvis även flytta hit, säger Claes Nordmark,
kommunalrådskandidat (S).

Socialdemokraternas har förslag som möjliggör för bodensarna att få tillgång till fler
kulturscener och bättre möjligheter att utöva kultur. Kulturföreningarnas verksamheter ska
stärkas
-

Boden är en stolt kulturkommun och vi vill stärka möjligheten för kulturföreningar att
utveckla sina verksamheter och få fler kulturutövare att välja Boden som
verksamhetsort. Den mångfalden skapar en kreativitet som gör Boden till en ännu
bättre plats att leva på, säger Claes Nordmark (S).

-

Vi vill ta ett samlat grepp kring kulturscenerna och säkerställa att de håller hög
kvalitet. Vi vill bland annat etablera en lokal för dansutövare samt genomföra Projekt
Saga Kulturscen, vilket kräver att det avsätts produktionsmedel. Vi vill även
undersöka möjligheten att kommunen anskaffar en mobil scen som kan användas i
hela kommunen, säger Claes Nordmark (S).

Kulturen kan även stärka näringslivet och skapa fler jobb och tillväxt om samverkan mellan
de olika aktörerna kan bli ännu bättre.
-

Vi vill stärka samverkan mellan kommunen och kultur- och näringslivet kring event
och arrangemang. På så sätt kan kulturen ännu mer bidra till jobb och tillväxt, säger
Claes Nordmark (S).
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