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Kulturhus i Forsåkersområdet

Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveck-
ling. Men de är också redskap för samhällets utveckling och vår gemen-
samma välfärd. De är ett mått på samhällets värdighet. Kunskap och kultur 
ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och att frigöra sina tan-
kar och sin skaparkraft. Denna frigörande förmåga är en avgörande mot-
vikt mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta makten över tanken.

Kultur är ingen prydnad. Kultur och 
konst är frigörande och bidrar till mänsk-
lig växt och gemenskap. Kultur hjäl-
per oss att vidga perspektiven, få nya 
tankar och nya idéer. På så sätt är kul-
turen viktig för både individens och 
samhällets utveckling. Vi vill ge den le-
kande, lärande, diskuterande och ska-
pande människan goda förutsättningar.

I Mölndal har vi över olika tid haft olika tillgänglighet till kultur. Den 
konsthall vi hade i dåvarande Folkets Hus har stängts ner, orsaken till 
detta var brist på resurser. Vi anser att konsten är en viktig del av kul-
turen och borde därför ges möjlighet att vara en kulturyttring i ett nytt 
kulturhus. Men det finns flera, och vi tyck-
er man ska samla så många så möjligt 
under ett gemensamt tak, dels för att 
det är effektivt rent resursmässig, men 
också för att man då skapar ett nav för 
kulturen i Mölndal. Både för föreningar, 
konstnärer, artister, grupper som sysslar 
med kultur, men också för medborgarna.

Vi vill bygga ett nytt kulturhus i Forsåkersområdet, gärna tillsammans 
med andra aktörer. Ett kulturhus som är multifunktionellt och kan använ-
das till konserter, konstutställningar, dans, föreläsningar och mycket mer. 
Vi vill utforma kulturhuset så att det blir en markör i området och knyter 
an till den historia som finns i området med papperstillverkning. För att 
klara det har vi tagit ut svängarna rejält som du kan se i denna broschy-
ren. I vårt förslag har vi placerat huset så att det, dels ligger centralt och 
lättillgängligt i området, dels ligger nära vattnet.

Kulturhusets placering är central i området. Nära busshållplatsen
och nära den damm eller vattenspegel som finns i området. Det 
innebär också att man från kulturhuset får en entré direkt ut på vat-
tentorget. Med en sådan placering hamnar även kulturhuset cen-
tralt i staden och nära den stora kollektivtrafikknutpunkt som finns.
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Forsåker är ett levande kulturarv. Området runt de sparade industribyggnaderna, har fortfarande kvar sin historik av papperstillverkning. Genom att lägga till 
ett element som fått sin inspiration av papper, lever minnet kvar. Kulturhuset blir en port till området. Byggnaden ligger exponerad så att den blir en entré-
byggnad för hela området och centralt belägen vid busshållplatsen.
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Multifunktionell lösning

Kulturhuset är en lokal för olika aktiviteter. Lokalen föreslås ut-
formas som ett stort öppet rum med dold förvaring i väggarna. 
Här finns publikstolar, flygeln för konsertsittning. Skärmväggar för 
konstutställning och andra redskap som behövs för verksamheten. 

De mobila skärmarna är lätta att ta ut från sin förvaring för att gruppera 
allt efter vad konsten kräver. Antingen stänger man ute dagsljuset eller så 
blir det en del av utställningen. Butiken ute i foajén kan sälja lokalt konst-
hantverk eller annan försäljning som hör samman med aktuell utställning. 

Det vackra trägolvet och de spännande dagsljusinsläppen gör lo-
kalen lämpad för många olika aktiviteter. När dörrarna till förvaring-
en är stängda bildar de en del i en vacker trävägg. Det blir en lokal 
med ett sakralt lugn. Det är även en lokal för musik och festligheter. 

De tömda förråden kan fungera som extra garderober eller 
för tillredning av catering om inte den fasta baren i foajén räcker. 
Det blir också gott om mingelyta i pausen med utsikt mot vattnet.



Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal
Telefon 031-27 60 66

E-post: sap.molndal@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/molndal

Interiören i det nya kulturhuset har stora utrymmen, högt i tak, och 
höga fönster med ljusinsläpp. I butiken kan du köpa lokalt konsthant-
verk och souvenirer från pågående utställningar. Det finns också möjlig-
het att ta en fika, eller köpa lite mat.
 
Detta är vår vision och vår idé om ett framtida Kulturhus i Forsåkers-
området. Om du går in på vår hemsida kan du se en 3D film där du får 
följa med in i det nya kulturhuset. 
Filmen hittar du på: www.socialdemokraterna.se/molndal


