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1. INLEDNING 

Alvesta kommun har beställt en inventering av behov och möjligheter för framtida verksamhet i 

Alvesta kommuns utställningshall som är lokaliserad till järnvägsstationen. Uppdraget 

redovisas i tre rapporter; en nulägesanalys, en omvärldsanalys samt denna tredje med förslag 

till framtida verksamhet. Utredningen har genomförts under hösten 2016 och våren 2017 av 

Lena Lernå, LoBAB Utveckling AB. 

Underlaget till första rapporten, sammanfattat i avsnitt 1.1, har hämtats från verksamhets- och 

årsredovisningar, gästdagböcker, urklippsböcker, annonser, anställdas och praktikanters 

rapporter och dagböcker, intervjuer med utställningshallens föreståndare samt anteckningar 

och protokoll från verksamheten. Andra delrapporten, sammanfattat i avsnitt 1.2, bygger på 

intervjuer med lokala och regionala aktörer (förtecknade i bilaga 2) som samarbetar med och 

kan påverka utställningsverksamheten. Förslagen i denna tredje rapport i avsnitt 2 och 3 

bygger på material som inhämtats i de två första rapporterna. 

1.1 Alvesta kommuns utställningshall 

Alvesta kommun har sedan 1997 en utställnings-

hall på andra våningen i järnvägsstationens 

tidigare vänthall. Syftet1 med utställnings-

verksamheten är att hålla den vackra övre 

vänthallen och den gamla matsalsdelen öppen för 

allmänheten. Huvudmålet är att fungera som ett 

ansikte utåt för Alvesta kommun, spegla dess 

historia, landskap, kultur, invånare, organisationer, 

skolor och näringsliv m.m. Utställningarna ska vara tittvänliga, allmängiltiga, reflekterande och 

på samma gång spännande och rogivande. 

Verksamheten leds och genomförs av en föreståndare med rötter som möbelsnickare och 

konsthantverkare. Till sin hjälp har utställningsansvarige varje år ett tiotal praktikanter som i 

verksamheten får möjlighet att pröva sin arbetsförmåga. Idéerna flödar och tillsammans med 

kommuninvånare, föreningar, företag, kulturinstitutioner och myndigheter anordnas fem – åtta 

utställningar årligen. Utställningarna tar fasta i människors vardag och har ambitionen att nå 

såväl resenärer och besökare som invånare. Varje dag passerar omkring 5 000 personer 

Alvesta, av dem beräknas ett 60-tal personer hitta upp till andra våningen för att ta del av 

utställningsverksamheten, vilket innebär cirka 20 000 besökare per år.  

Flera utställningar flyttas varje år till kommunens bibliotek respektive serviceboende i Alvesta, 

Moheda och Vislanda samt Riksdagsmannagården och Hjärtenholms lantbruksmuseum. 

Utställningar har också visats i Regionens lokaler och på universitetsbiblioteket i Växjö. Alvesta 

kommun har genom åren visat sin egen och kommuninvånarnas verksamhet.  

Dåvarande kommunchefen och Allbohus var tillsammans med utställningsansvarig 

initiativtagare till verksamheten. Föreståndaren har varit densamma under alla 20 åren.  

                                                      

1 Enligt presentation av utställningshallen på Alvesta kommuns hemsida alvesta.se [hämtad 2016-12-15] 



 

 

3 Alvesta kommuns utställningshall, delrapport 3, juni 2017 

Utöver ansvaret för utställningarna har föreståndaren medverkat i kommunens 

vänortsutbyten, olika kulturuppdrag samt i länets kulturverksamhet.  

Alvesta kommuns utställningsverksamhet har haft och har obeskrivbart genomslag i media. Vid 

varje av de 150 utställningarna har minst två, ofta tre, lokala tidningar gjort utförliga reportage 

om utställningen, tanken och bakgrunden till utställningen och ofta även en beskrivning av 

Alvesta kommuns utställningshall. Det finns flera exempel på att Smålandsposten och 

Växjöbladet/Kronobergaren gjort ett par reportage från en och samma utställning, först inför 

utställningen eller från vernissagen och sedan ett mer omfattande när utställningen pågår. 

Totalt över åren finns över 400 artiklar och reportage, många helsidor och flera över hela 

uppslaget, skrivna av reportrar. 

1.2 Samarbetspartner och liknande verksamhet 

Samtliga, som intervjuats i utredningen, såväl regionala aktörer och från universitetet, 

professionella och lokala besökare, som andra samarbetspartner framför att Alvesta kommuns 

utställningshall är unik och inte kan jämföras med någon annan verksamhet. Utställningshallen 

beskrivs visa kultur i dess vida bemärkelse och ta tillvara det lokala kulturarvet med utblickar 

globalt och nationellt. Verksamheten har viktiga pedagogiska inslag där kommunens invånare i 

olika åldrar berörs, inte minst förskolor, skolor och undervisning med introduktion av nya 

invånare. Regionens folkhögskola i Grimslöv som utbildar blivande konstnärer, arkitekter och 

kulturarbetare använder årligen utställningshallen för sin verksamhet. Kombinationen 

utställningar, vernissage, föreläsningar och musikinslag ger kulturutövare tillfälle att möta en 

publik. Utställningarna ger tillfälle att visa stationsbyggnaden och är en inkörsport till Alvesta 

och Småland men även Öland. 

Utvecklingsbara delar är att kombinera det unika konceptet i den anrika järnvägsstationen med 

utgångpunkt i det lokala kulturarvet och internationell utblick med ytterligare skäl att besöka 

övervåningen. För detta behövs fasta resurser och förstärkt marknadsföring, för att nå fler 

besökare. Förslag som framkommit är att erbjuda något att äta, en plats att vila på med tillgång 

till internet, tidningar och toalett. 

I den översiktliga informationssökningen hittade vi inte någon likvärdig verksamhet, vad gäller 

lokalisering eller uppdrag. De utställningsverksamheter som vi har tagit del av är antingen 

avgränsade till ren konst eller avsevärt större. Konsthallar och verksamheter som drivs av 

konstintresserade eller professionellt utövande konstnärer i föreningsregi är inte jämförbara i 

uppdrag, målgrupp eller genomförande.  

Ronneby kulturcentrums organisering, personal och kompetens samt regionala uppdrag och 

medföljande finansiering från Region Blekinge kan vara lärorika erfarenheter inför utveckling 

av Alvesta kommuns utställningshall. 

“Få människor att stanna upp, titta och tänka, nästan allting är intressant.  

Det handlar om att träna sitt sinne.” 

Utställningshallens föreståndare Anders Olsson om verksamheten. 
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2. FÖRSLAG 

I detta avsnitt beskrivs förslag till organisation och uppgifter för fortsatt utställnings-

verksamhet. Förslaget innebär utveckling av utställningsverksamheten för att samla 

kommunens kompetens kring kultur och konst samt tydliggöra utställningshallens roll som 

Alvesta kommuns ansikte utåt. I avsnitt 3 beskrivs utvecklingsmöjligheter som bygger på 

samverkan mellan utställningsverksamheten, kommunen i övrigt och externa 

samverkansparter.  

2.1 Utställningshallen  

Utställningshallen har flera olika funktioner som kan illustreras i följande figur:  

 

I utställningsverksamheten möts alla delar i det som brukar nämnas hållbar utveckling; socialt, 

kulturellt samt ekonomi och miljö.  

Genom praktikanter som får pröva och visa sin förmåga och komma närmare en anställning 

medverkar utställningshallen till att genomföra kommunens arbetsmarknadspolitik. Mötet 

mellan människor med olika bakgrund ger också det sociala perspektivet. Verksamheten 

genomförs med små resurser, endast en fast anställd som genom samarbete och utbyte av 

resurser med annan kulturell verksamhet gör mycket till en liten kostnad, som 

uppmärksammas i när och fjärran. 

På flera sätt är utställningshallen ett ansikte utåt för resenärer, invånare och besökare. Det 

finns en potential för fler besökare och för kommunen att aktivt använda verksamheten i 

information och marknadsföring. 

Utställningsverksamheten behöver följas upp systematiskt för att kvalitetssäkra och ge 

kommunledningen möjlighet att se helheten. Exempel på systematik handlar om antal 

besökare, vilka de är och återkommande tillfråga besökarna om vad de önskar av 

verksamheten. 

Föreståndaren har i stort arbetat ensam med timanställda som medarbetare. I samband med att 

nuvarande föreståndare går i pension behöver organisationen ses över och anpassas till 

kommunens personalpolitik och det uppdrag som beslutas. Arbetsmiljön behöver 

systematiseras i linje med gällande lagstiftning.  

Lokalen, läget

Föreståndare 100 %

Anslagna medel

Utställningar
Samverkan

Möten
Praktikanter

Fler i sysselsättning

Spaltmeter om 
kommunen

Integration 

Alvesta kommun
• ansikte utåt

• attraktiv plats

• kulturell    
mötesplats

Resultat 

lång sikt  

     Utställningshallens resultatuppfyllelse 

Resultat 

kort sikt 
Aktiviteter Resurser 
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2.2 Marknadsföring 

Utställningshallens marknadsföring har 

stort genomslag inte minst genom 

uppmärksamheten från media. 

Marknadsföringen kan förstärkas genom 

skyltar på stationsområdet, med 

hänvisningsskyltar vid vägar och i samhället 

samt i alla sammanhang där kommunen 

informerar om sin verksamhet.  

En idé kan vara att utveckla en applikation 

(tillgänglig i mobiltelefon) med information  

om utställningshallen och Alvesta kommun  

som besöksmål. Applikationen ska känna av och ge sig till känna på en besökares mobiltelefon 

som finns i eller nära stationsbyggnaden. 

Marknadsföringen för att nå både kommuninvånare och besökare kan förstärkas och kan på så 

vis ge kommunens marknadsföring, tillsammans med näringslivet, föreningar, Region 

Kronoberg, länets övriga kommuner, hyresvärden och aktörer kring järnvägen en förnyelse.  

2.3 Register över kommunens konst, föremål och kulturhistoria 

Kommunen äger en stor mängd konst, föremål och kulturhistoriska minnesmärken som finns 

på olika platser i kommunens lokaler och utomhus, samt i Riksdagsmannagården; totalt mer än 

2000 alster. Alvesta kommuns innehav av konst och kulturhistoriska föremål och 

minnesmärken representerar stora kulturella och ekonomiska värden. Det innebär ansvar och 

det finns behov av att upprätta riktlinjer för hantering samt en inventering av innehavet.  

Kommunens befintliga konstregister uppdaterades på 1990-talet. Vanligt idag är att använda 

ett digitalt register som smidigt kan uppdateras direkt i dator, på den plats där varje alster 

finns. Foto, namn, konstnär, inköpspris, förvärvsdatum och placering registreras.  

Inledningsvis behövs en genomgång med fotografering samt dokumentation av ursprung m.m. 

sammanställas i ett digitalt register (t.ex. RegitArt som bl.a. används av kommuner eller Sofie 

som museer använder). Genomgången beräknas ta omkring två års heltidsarbete för en person 

med kunskap om konst, fotografering, datakunskap och arkivering. Uppdatering, komplettering 

och underhåll av det digitala registret kan efter den genomgående inventeringen ingå i 

utställningshallens uppgifter, tidsåtgång när registret är uppdaterat ca 20 %. I uppgifterna 

ingår att ta emot, medverka vid inköp samt lån och bevakning av behov av renovering av 

föremålen.  

Förslag till framtida hänvisningskylt att 

placera vid tillfartsvägar till Alvesta 
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2.4 Medverkans- och utställningsavtalet 

Utställningshallen visar en rad olika intresseområden som 

tillsammans speglar kulturarv, lokalsamhället m.m.  

I utställningar med allmänheten, studenter, företagare, 

handlare, samlare, föreningar m.fl. förutsätts att medverkan 

sker inom ramen för huvudmannens uppdrag, av eget 

intresse, ideellt, eller att den medverkande ser medverkan 

som egen marknadsföring.  

I de fall när konsthantverkare och konstnärer som idkar 

näringsverksamhet som finansieras med uppdrag föreslås 

det nationella MU-avtalet2 följs. Förslagsvis avsätts medel i budgeten för att bekosta ersättning 

enligt avtalet i samband med någon eller ett par utställningar per år.  

2.5 Kulturmiljöansvar 

Kultur- och fritidsnämnden skall enligt nämndens reglemente medverka i samhällsplaneringen. 

Kompetensen hos utställningshallens personal kan i samarbete med kulturchefen även 

innefatta kulturmiljöfrågor. I samband med kommunens planering och prövning av åtgärder, 

t.ex. i översiktsplaner, detaljplaner och bygglov är kunskap om kulturmiljö av största vikt.  

För att upprätthålla kunskap om kulturmiljö behövs förutom grundläggande kompetens en 

inventering av vilken dokumentation som finns på området, i form av kartmaterial som anger 

värdefulla miljöer, inventeringar och dokumentation som genomförts över tiden m.m.   

2.6 Organisation och bemanning framtida utställningshall 

Utställningshallens verksamhet är idag underbemannad och bygger på att en person ser till att 

fullfölja uppdraget snarare än att följa arbetstidslag och arbetsmiljö. För att bedriva 

verksamheten i nuvarande omfattning och uppfylla kulturnämndens uppdrag behövs en 

permanent personalgrupp. Totalt tre årstjänster med olika kompetenser erfordras för att 

planera, genomföra, utveckla och följa upp samt bemanna utställningsverksamheten. Dels 

behövs tre personer för att rent schematekniskt bemanna utställningshallens öppettider. Dels 

behövs olika kompetenser för att uppfylla de olika delarna i kulturuppdraget. Utställningshallen 

har de senaste åren haft öppet måndag – fredag 10.00 – 18.00 och söndag 14.00 – 19.00. 

Lokaliseringen i järnvägsstationen med vänthallen som är öppen så gott som dygnet runt, gör 

att öppettiderna med fördel skulle kunna utökas, vilket dock inte vägs in i följande förslag: 

Tjänst  omfattning 
Föreståndare/utställningsansvarig/curator  100 % 
Utreda, vårda, förteckna, informera om föremål/arkivarie 75 – 100 % 
Marknadsföring, teknik, pedagog/kulturassistent 75 – 100 % 
Timanställning helger, kvällar, semester 0 - 50 % 
 

Arbetsuppgifter för utställningsansvarig; omvärldsbevakning, idégenerering, kontakter, 

planering, organisering och redovisning. För uppgiften behövs kulturadministrativ utbildning 

                                                      

2 Avtalet är bindande för statliga institutioner och vägledande för andras utställningsverksamhet se 

www.kulturradet.se/mu-avtalet 

Utställningshallen efterlyser ofta 

medverkan från allmänheten 
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och erfarenhet samt egen konst/kulturverksamhet kombinerat med förmåga att bygga 

kontaktnät lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. I utställningarna flödar kreativiteten. 

En förnyelse av verksamheten inför framtiden kräver en viss mån av konstnärlig frihet för att 

utveckla verksamheten. 

Arkivariens uppgifter är att utreda, vårda, ordna och förteckna föremål, konst och 

kulturhistoria samt tillgängliggöra dessa för besökare och forskare genom utställningar och 

digitalt arkiv. Riktlinjer behöver utvecklas kring vad, hur och på vilket sätt föremålen ska 

bevaras samt behov av restaurering.  

Den tredje anställde behöver vara tekniskt kunnig för att kunna producera och forma 

utställningar i samråd med ansvarig samt ha kunskap om, och erfarenhet av marknadsföring 

och digitala media.  

Samtliga anställda skall bemanna utställningshallen samt ha pedagogisk kompetens för att 

kunna visa utställningar och samlingar för studerande, besökare och kommuninvånare i alla 

åldrar. Tjänstebeteckningarna är valda för att ange utbildnings- och lönenivå. I samband med 

rekrytering kan kompetens förvärvad genom annan utbildning bedömas lämplig. 

2.7 Förslag till budget 

Förslaget ger kultur- och fritidsförvaltningen möjlighet att ta tillvara 20 års erfarenhet av 

utställningsverksamhet med vida spridd god renomé, samla kompetens kring, samt synliggöra 

kommunens kultur, konst och kulturmiljö. Organisationen ger förutsättningar för kultur- och 

fritidsnämnden att uppfylla sina uppgifter enligt reglemente från kommunfullmäktige, de krav 

som ställs på verksamheten enligt arkivlag och arbetsmiljölagstiftning samt ta tillvara 

kommunens värdefulla samlingar. 

Budgeten bygger på ovan beskrivning av verksamheten samt uppgifter från förvaltningen och 

snittlöner för angivna personalkategorier.  

Personal 3,0 tjänst  1 800 000  
Lokalhyra 225 000 
Ersättning till kulturarbetare enligt MU  200 000 
Utställningskostnader 150 000 
Marknadsföring, annonser, tryck m.m. 125 000 
Städning, larm, försäkring, telefon, dator, övrigt 100 000 
Summa 2 600 000  
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3. VIDARE UTVECKLINGSMÖJLIGHETER  

Olika gränssnitt till länets kulturverksamhet kan utvecklas eller begränsas utifrån kommunens 

ambitionsnivå och prioriteringar. Nedan följer några av de utvecklingsidéer som framkommit i 

utredningen. Samtliga är möjliga men kräver att kommunen tar initiativ till överläggningar med 

berörda aktörer. 

3.1 Utställningshallen, Hjärtenholms lantbruksmuseum och Riksdagsmannagården 

Kommunen bekostar redan idag del av Hjärtenholms lantbruksmuseum som drivs av 

Kulturparken Smålands museum. Utställningsansvarig har över tiden medverkat i museets 

utställningsverksamhet. Kulturparken är intresserade av ett närmare strukturerat samarbete. 

Riksdagsmannagården som förvaltas av kommunens fastighetsbolag, Allbohus, är en 

kulturmiljö som kan innefattas i utställningsansvarigs uppdrag. Samlingarna som finns i 

Riksdagsmannagården är inte dokumenterade och förtecknade. 

Ett förslag som framkommit är att fördjupa samarbetet mellan utställningshallen och   

Hjärtenholms lantbruksmuseum samt införliva Riksdagsmannagården. Kulturparken och 

utställningshallen kan tillsammans ska utveckla Hjärtenholm med gemensamma utställningar, 

guidade visningar som skulle kunna vara parallella och bygga på varandra. Förslag finns att 

utveckla Hjärtenholms lantbruksmuseum till ett byggnadsvårdscentrum i kombination med en 

saluhall för byggnadsvårdsföretag. 

3.2 Regional kulturarena 

I Kulturplan 2015 - 20173 som utarbetats av dåvarande Landstinget Kronoberg i nära 

samarbete med kommunerna däribland Alvestas utställningsansvarige framgår att samarbete 

förutsätts för att arbeta mot gemensamma mål inom konst, kulturarv och kulturmiljö. I länet 

finns i andra kommuner, kulturorganisationer med regionalt uppdrag som samfinansieras 

mellan regionen och den kommun där verksamheten är lokaliserad4. Region Kronoberg 

beskriver i länets utvecklingsstrategi (RUS) vikten av att människor känner sig hemma, 

delaktiga och välbefinnande. Förutom god samhällsservice nämns vikten av hur en 

plats ”känns” som uppnås genom miljöer som är inkluderande och erbjuder både boende och 

besökare social delaktighet, kreativa möten och ett rikt kultur- och fritidsutbud för olika 

intressen. Livsvillkoren påverkas enligt RUS av ett innovativt kulturliv med både bredd och 

spets, tillgänglig kulturell infrastruktur med mötesplatser samt gästfrihet och gott bemötande. 

Regionala kulturinstitutioner är ojämnt fördelade och olika tillgängliga för Kronobergs läns 

invånare. Utställningshallen beskrivs (i regionens kulturplan) ge utbildningar, inom hantverk, 

musik och estetik, en plats att visa upp sina färdigheter. Utställningsverkamheten fungerar som 

en centrumpool där regionens utövande konstnärer, konsthantverkare och kulturaktörer kan 

ges möjlighet till återkommande utställningar, föreläsningar och konserter. 

                                                      

3 Kulturplan för Kronobergs län 2015 - 2017 
4 Kulturparken Småland, Regionteatern, Musik i Syd, Linneateatern samt Italienska palatset i Växjö kommun 

respektive Berättarnätet samt Ljungbergmuseet i Ljungby kommun 
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För närvarande, sommaren 2017, är Region Kronobergs Kulturplan 2018 – 2020 utsänd på 

remiss. Alvesta kommun kan genom sin utställningshall medverka till att uppfylla två av de fyra 

prioriterade utvecklingsområdena; ”en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet” 

samt ”infrastruktur för bild- och formområdet skall stärkas”.  

Alvesta kommun föreslås initiera överläggningar med Region Kronoberg kring dels 

utställningshallen som regional arena och dels olika kulturprojekt med utgångspunkt i 

samverkan och metoder. Det finns möjlighet att söka regionala projektmedel för 

metodutveckling tillsammans med andra organisationer bland annat kring integration i stort.  

3.3 Inkörsport till kommunens och regionens besöksnäring 

För att utveckla och forma uppgiften som inkörsport till kommunens och regionens 

besöksnäring (en funktion som finns naturligt idag) behövs samverkan inom kommunen 

(ansvariga för näringsliv respektive turism) som grund för överläggningar med Region 

Kronoberg och direkt berörda verksamheter. 

Destination Småland är positiva till att på kommunens initiativ medverka vid ett möte med 

kulturchefen, näringslivsansvarig och turistansvarig kring samarbetet om utställningshallen 

som besöksmål och inkörsport till besöksmål i regionen, t.ex. Huseby, Destination Åsnen och 

Sagobygden. Destination Småland kan bidra med kunskap om Småland, besöksnäring och länet, 

vilka styrkor som gör att folk ska komma hit, marknad, kulturuttryck och olika målgrupper. 

3.4 Caféverksamhet i anslutning till utställningshallen 

Café, om beslut fattas att komplettera med någon form av serveringsverksamhet – vilket flera 

informanter förordar – behöver utställningshallens hyrda lokaler utökas. Beslut behöver också 

tas om hur café-verksamheten ska bedrivas. En idé är att lägga ut serveringen på entreprenad 

t.ex. till ett arbetsintegrerande socialt företag, som ett integrationsprojekt i samarbete med 

kommunens arbetsmarknadsavdelning. Samarbete kan med fördel byggas upp med 

Pressbyråns verksamhet som finns i stationsbyggnadens bottenplan. 
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Bilaga 1 SWOT-ANALYS Alvesta kommuns utställningshall 

 fördelaktiga ofördelaktiga  

In
te

rn
t 

i e
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n
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io
n

 
STYRKOR  

Öppen, levande udda kulturell möteslokal 
Läget, tillgänglighet 
Kontaktnätet 
Bemötande, förhållningssätt 
Media uppmärksammar gärna 
De som hittar hallen kommer tillbaka 
Verksamheten unik nationellt 
Kombination med Antikvariatet 
Öppna tittvänliga utställningar  
Introduktion för kulturaktörer 
Introduktion till arbetsmarknaden 
Introduktion till svenska & integration 
Internationella volontärer 
Arbetsuppgifter för arbetsprövning 
Samverkan med skolor och äldreboende 
Samlad kunskap kring kulturarv  
Förvaltningsledningens positiva inställning 
Mängd, bredd och djup i utställningarna 
Delaktighet föreningar & medborgare 
Väl dokumenterade utställningar 
 

SVAGHETER 

 
Enbart en fast tjänst – oklar personalsituation 

Ansvarig i pension inom kort 

Oklara resurser 

Begränsade öppettider – i förh. till resande 

Osynlig i kommunens organisation 

Okänd bland många Alvestabor 

Många resenärer hittar inte upp till hallen 

Svag skyltning 

Saknar strukturerad marknadsföringsplan 

Strukturell marknadsföring av hemsida 

Saknas en strukturell politisk uttalad vilja – 
efterfrågas verksamhetens resultat? 

Saknas verksamhetsmål och mått antagna av 
kommunfullmäktige (gäller all kulturverksamhet 
utöver biblioteket) 
Saknas uppföljning i kommunens årsredovisning 

Saknas dokumentation av arbetssätt 

Ex
te

rn
t 

so
m

 s
ty

r 
o

ch
 p

åv
er

ka
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MÖJLIGHETER 

 
Kommunens och Regionens behov av att 
marknadsföra sig – Ansiktet utåt 

Turism och besöksnäring 

5000 passerar dagligen 

Byggnadsminne, Länsstyrelsen positiva 

Utvecklingsbart: NYTT Café 
Utgå från tidigare användning som 
järnvägsrestaurang 

Regionala aktörer positiva 

Finns utrymme för fler besökare 

Basutställning om 
järnvägsstationen/byggnaden 

Erbjud 4 k i museums kod:  
konsumera, kultur, kissa, kaffe 

HOT 

 
Begränsad skyltning –  
begränsningar formulerade av fastighetsägare 
 
Besökare hittar inte upp i hallen 
 
Saknas marknadsföring som besöksmål – skulle 
skyltning vid väg 25 och 126 vara möjlig? 
 
Ytterligare lokaler behöver tas i anspråk för att 
erbjuda museums fyra k (fr.a. café) 
 
Öppen offentlig plats – kontra säkerhet 
 
Annan tar över lokalerna och konceptet i 
kommersiellt syfte 
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Bilaga 2 Intervjuade i utredningen           

Peter Aronsson, professor i historia, tf rektor   Linnéuniversitetet 

Jessica Linde, samordnare kulturfrågor     Region Kronoberg 

Heidi Vassi, länsantikvarie       Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lennart Johansson, fil.dr. historia, VD    Kulturparken Småland 

Anna Sjödahl, VD          Destination Småland 

Robert Owen, ordförande , intresserad besökare Antikvariatet Bokpärlan 

Tommy Eriksson, styrelsen       Företagarna Alvesta 

Katinka Schartau, arkitekt       Egen företagare 

Sten Winkvist, reporter SVT, vän, intresserad  Alvestabo      

Hampus Forss           Konstnär, driver Hjärtenholms café 

Bodil Tallefors, ansvarig designutbildning   Grimslövs folkhögskola  

 

Ola Agermark, näringslivsansvarig     Alvesta kommun 

Fia Flink, arbetsmarknadsenheten     Alvesta kommun 

Anders Olsson, föreståndare, utställningshallen  Alvesta kommun 

Benny Ask, timanställd, utställningshallen   Alvesta kommun  

”-                   också 50 % vaktmästare vid    Italienska palatset, Växjö 

Karin Åström, timanställd, utställningshallen  Alvesta kommun 

 

Samtal med 

Annika Nilsson, verksamhetsledare     Leader Linné Småland 

Eva Ingvarsson, kultur- och fritidschef    Alvesta kommun 

Simon Herlitz, kulturchef        Alvesta kommun 

 

Besök tillsammans med Anders Olsson 

Ronneby kulturhus 

Vandalorum 

Virserums konsthall 
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Bilaga 3  Utställningshallens samarbetsparter      

  

 
Alvesta, Moheda & 

Vislanda Bibliotek 

Förskolor, 

grundskolor 

Parkförvaltning 

Allbohus 

Konsthantverkare, 

konstnärer 

Samlare 

Trafikverket 
Jernhusen 

Arbetsförmedling 

Arbetsmarknads

-avdelning AMA 

Länsstyrelsen 

Migrationsverk 
Polis 

Socialtjänst 

Omsorgen 

Kulturparken 

Hjärtenholms 

lantbruksmuseum 

Riksdagsmannagården 

 

Region Kronoberg 

Linnéuniversitetet 

Länets kommuner 

Sagobygden 

Destination 

Småland 

Hembygdsföreningar 

Idrottsföreningar 

Företagare, lokalt, 

regionalt, nationellt 

Nationella 

kulturinstitutioner 

Smålands 

museum 

Forskare Lärare 

Destination  

Åsnen 

Studenter 

Företagarna 

Alvesta 

Alvesta 

Handel  

Vänorter 

Utställningshall 

Huseby 

Näringslivs-

ansvarig 
Alvesta 

Turism 

Kommuninvånare 


