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Upplands Väsby ska vara en levande 
kulturkommun, där kulturen ses som en 
källa till skapande, glädje och utmaning. 
Kulturen ska vara tillgänglig för alla. 
Väsbyborna ska erbjudas såväl den breda 
som smala kulturen inom konst, musik, 
teater, litteratur, kulturmiljö och film. 
Under programperiodens fyra år kommer 
fyra målområden att lyftas fram:  

• Kulturens roll i vårt samhälle
• Mötesplatser/arenor 
• Samverkan mellan kommun,  
 näringsliv och föreningsliv 
• Stöd till föreningslivet 

Det kulturella basutbudet som erbjuds i 
kommunen består av verksamheter i folk-
biblioteket, den kommunala musikskolan, 
vikingagården Gunnes gård, Kulturhu-
set/Vega, studieförbundens och kultur-
föreningarnas regi. Nutid möter forntid. 
Möjligheter möter utmaningar!

Inom en ganska snar framtid får Upp-
lands Väsby kommun sin 40 000:e 
invånare – genom födsel eller inflyttning. 
Kulturen ska locka människor att bosätta 
sig och arbeta i Upplands Väsby. Kultur-
utbudet ska bidra till att väsbyborna mår 
bra och trivs i sin kommun samt känner 
livskvalitet i alla dess former. Upplands 
Väsbys befolkningsstruktur med många 
olika nationaliteter är en styrka som ska 
tas tillvara på olika sätt inom kulturlivet.

Kulturen är en drivkraft i samhällspla-
neringen och kommunens strategiska 
planering ska präglas av ett synsätt där 
de kulturella och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Kultur tillför en viktig 
dimension till andra samhällsområden, 
men fungerar också i samverkan med an-
dra som en motor för lokal och regional 
utveckling och tillväxt.

Att skapa ökad attraktivitet för att 
utveckla en god livsmiljö för väsbyborna 
och för att locka turister uppmärksam-
mas alltmer. Kommunen har mycket att 
erbjuda och möjligheterna att utveckla 
turistnäringens upplevelseinriktade verk-
samhet ses som goda, vilket också ger 
möjlighet att stärka sysselsättningen.

Under 2011 invigs Messingenhuset vid 
pendeltågsstationen. Detta hus kommer 
att innehålla Väsby Nya Gymnasium, ett 
modernt folkbibliotek samt en stor mul-
tihall. Dessutom finns lokaler för andra 
kulturella utövare. I slutet av perioden 
kommer ett nytt kulturhus att stå färdigt, 
integrerat i Messingenhuset och på så 
sätt bildas ett kulturkluster med fokus på 
skapande och lärande. Detta öppnar upp 
för spännande möjligheter för kulturen 
att frodas och utvecklas i nya lokaler.
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Kommunen åtar sig att:

•	 erbjuda alla medborgare tillgång till 
ett folkbibliotek som främjar läs-
ning och litteratur, information och 
upplysning, utbildning och kulturell 
verksamhet. 

•	 erbjuda  barn och ungdom musik-
verksamhet  i kommunens musik-
skola

 
•	 stimulera intresset för eget skapande.  

•	 beakta kulturella och estetiska as-
pekter i kommunens planering och 
utveckling

•	 utveckla besöksnäringen i kommunen 
i samverkan med andra aktörer

•	 utveckla Gunnes gård  till ett besöks-
centrum i  samverkan med andra 
aktörer

•	 levandegöra kulturarvet bl. a. genom 
att bedriva museipedagogisk verksam-
het

•	 utveckla och anta nytt kulturmiljö-
program  

•	 stimulera intresset för traditionell och 
samtida konst   

Kulturens roll I vårt samhälle
Kultur främjar demokrati, gemenskap och hälsa liksom  kunskap, kreativitet och 
tillväxt. Kulturupplevelser ger oss möjlighet att reflektera och uppleva välbefinnande 
vilket ökar livskvalitet och möjlighet att delta i samhällsgemenskapen. Mötesplatser 
med kulturverksamhet för olika åldrar bidrar till en god och attraktiv livsmiljö. Kul-
turen har också i sig ett eget värde som upplevelse, stimulans och utveckling för den 
enskilda människan. Nya konstformer, uttryck och röster ska ges utrymme liksom de 
redan etablerade. Kultur ska var en källa till skapande, glädje och utmaning. 

Kulturpolitiskt mål:
Upplands Väsby ska vara  attraktivt för alla innevånare och besökare, 
genom att erbjuda ett levande kulturliv och kreativa miljöer som också 
lockar till inflyttning  och stimulerar företagande.



Kommunen åtar sig att:    

•	 stärka bibliotekets, Gunnes gårds och kulturhusets roll som mötesplats för olika        
målgrupper 

•	 planera och besluta om ett nytt kulturhus med bibliotek

•	 inventera och informera om vilka  kultur- och möteslokaler som är tillgängliga i  
syfte att stärka såväl befintliga som nya verksamheter.  

mötesplatser/arenor
God tillgång till kultur- och möteslokaler är en förutsättning för kulturlivet. Mötesplat-
ser/arenor ska erbjudas för ett varierat kulturutbud. 

Kulturpolitiskt mål:
Boende och verksamma i Upplands Väsby ska erbjudas möteslokaler/ 
arenor för såväl den breda som den smala kulturen inom konst, 
musik, teater, litteratur, kulturmiljö, film etc. Tillsammans med 
brukarna skall mötesplatser/ arenor utvecklas och förnyas.



Kommunen åtar sig att:
•	 regelbundet genomföra rådslag där 

representanter för kommunen, nä-
rings- och föreningsliv deltar i syfte 
att stimulera och utveckla det lokala 
kulturlivet

•	 söka former för att tillsammans med 
närliggande kommuner arrangera 
kulturting, där samverkansparter, 
kulturutövare, övriga intressenter, 

föreläsare m. fl. träffas för att lyssna 
på och diskutera om goda lösningar/
exempel inom kulturområdet.

•	 möta lokala initiativ som syftar till  
arrangemang med olika kulturella 
uttryck. 

•	 utveckla former för samverkan och 
samarbete kring finansiering och 
drift av olika kulturverksamheter.

samverKan mellan Kommun, närIngslIv och 
förenIngslIv 
Samverkan och samarbete mellan kommunen och dess samarbetspartner  innebär  
utmaningar och möjligheter.  Mötesplatser/arenor och verksamheter kan drivas 
gemensamt där kommunen, näringslivet och föreningslivet var för sig och gemensamt 
tar ansvar för olika delar.

Kulturpolitiskt mål:
Genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet 
utveckla Upplands Väsby till en levande kulturkommun.



stöd tIll förenIngslIvet
Stödet till studieförbund, kulturföreningar och unga kulturutövare är viktigt för att 
kunna bedriva en verksamhet av god kvalité. Riktade satsningar för att stimulera och 
stödja verksamheten kan också förekomma.

Kommunen åtar sig att:
•	 utveckla en kulturportal för profilering och marknadsföring av kulturarrangemang  

inom kommunen

•	 kontinuerligt granska och utveckla kommunens ekonomiska stöd till  studieför-
bund, kulturföreningar samt unga kulturutövare   

•	 ge tydlig information om stödet till  studieförbund, kulturföreningar  samt unga  
kulturutövare 

Kulturpolitiskt mål:
Stimulera föreningslivet, folkbildningen samt unga kulturutövare 
som inte är föreningsanslutna att förverkliga sina egna mål. 



Kundvalskontoret, 194 80 Upplands Väsby, telefon 08-590 970 00
Besöksadress: Drabantvägen 9, upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
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