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Vad ska det nya kulturhuset innehålla? 

 Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att 
diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med 
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Dialog kring det nya Kulturhuset 

Vid två tillfällen bjöd kommunen in till dialog i Messingen kring innehållet i 
det nya kulturhuset. Det första mötet bestod av ett Öppet hus där 
kommunrepresentanter fanns tillgängliga för att ta del av Väsbybornas 
åsikter under en hel dag. Det andra mötet var i form av en Workshop, 
som är en mer uttalad form av dialogmöte. 



www.upplandsvasby.se 

Varför två dialoger? 

Öppet Hus dialogens syfte var att fånga upp dem som hade lust att bara komma 
och titta, ställa frågor och skriva ner en idé. Stämningen var avslappnad, 
öppen och mycket givande då dialogen var väldigt lyckad med ett stort antal 
besökare. 

 
Dialogmötet med workshop genomfördes en lördag mellan bestämda tider, 

vilket underlättar deltagandet för dem som är uppbokade på vardagar. 
Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning från arkitekterna och 
fortsatte med att deltagarna diskuterade frågan om kulturhusets innehåll i 
mindre grupper. Att dela upp sig i blandade grupper bidrar till att alla 
diskuterar på samma nivå och främjar idéutbytet. 

 Anledningen till att två dialoger genomfördes var för att en så bred 
målgrupp som möjligt skulle ha chansen att göra sina åsikter hörda. 
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Öppet Hus 13/9 

Deltagare 
 Variationen av deltagare under Öppet Hus dialogen 

var stor. Många gymnasieungdomar som rörde sig i 
Messingen stannade till för att titta på bilderna eller 
lämna synpunkter. Även ett flertal representanter 
för föreningar och intresseorganisationer kom för 
att skriva ner förslag. I samband med Musikskolans 
kvällsaktiviteter tittade även många föräldrar förbi. 
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Öppet Hus 13/9 forts 

Förslag 
Det inkom många och bra förslag under dagen, 

de populäraste var att huset skulle rymma 
en biograf och/eller en scen.  Scenen skulle 
användas till allt från teater och musik till 
poesi.  

Ett annat förslag som kom upp var en konsthall 
med möjligheten att ställa ut verk från olika 
konstnärsgenrer i kommunen.  

Det efterfrågades även lokaler för föreningar att 
bedriva sin verksamhet i, från mindre ytor 
för bridge till större för dans.  

Ett café eller en restaurang var även det något 
som många deltagare var intresserade av att 
placera i det nya kulturhuset. 

Andra förslag var bland andra bibliotek, bowling, 
pluggrum, turistinformation och spelrum 
(för pingis, biljard, tv-spel och dylikt).  
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Dialogmöte med Workshop 17/9 

 Deltagare 
 Under dialogmötet var det förenings- och 

intresseorganisationsrepresentanter samt 
politiker som dominerade. Det deltog även 

Väsbybor i egenskap av privatpersoner. 
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Dialogmöte med Workshop 17/9 forts 
Förslag 
De populäraste förslagen under lördagens dialog var delvis eniga med tisdagens. Även denna gång 

stod önskemålet om scen och tillhörande teater högt på listan.  
Här diskuterades även mer strategi kring platsen, så som att den skall vara en mötesplats för alla. 

Det skall skapas ett spännande, ombytligt och levande hus ansågs det.  
Husets lägliga placering nära stationen ansåg många bör utnyttjas för att locka besökare från 

innerstan och grannkommuner, samt nya kommuninvånare. 
Andra önskemål som kom in var sådant som möjligheten till matlagningskurser, barnteater, 

språkcentrum och boulebana. Det kom även fram att man ville att det nya kulturhuset skall 
vara en plats att visa upp Väsbys historia på.  
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Kulturhuset som mötesplats 

En av de mest förekommande tankarna var att Kulturhus Messingen 
skall vara en mötesplats där alla känner att de hör hemma. Det 

diskuterades kring en plats där man ”bara får vara”, en plats för alla. 
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Kulturhuset som mötesplats forts 

En mötesplats kan innebära många saker. Några av de förslag som 
kom upp var en plats för julmarknad och nationaldagsfirande men 
även sådant som ett kvällsöppet café eller restaurang som håller 
byggnaden och området levande. 
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En kreativ miljö 

Huset skall agera som inspirationskälla, som en plats som lockar till 
kreativitet, ansåg många. En plats där sådant som konst och musik 
skall blandas med Väsbys historia. Många olika intressen skall 
rymmas på en och samma plats. 
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Tack! 

Ett stort Tack till alla som deltog i dialogerna den 13/9 och den 17/9, 
er medverkan gör skillnad! 

Resultatet från dialogerna redovisas i styrelsen för Kulturhuset 
Messingen, det kommer också att redovisas i Rådet för 

medborgardialog. 
 
 

Dialogerna är till stor hjälp för arbetet med Kulturhuset Messingen 
och alla idéer samt förslag som inkom var mycket inspirerande! 
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