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Inledning
Vimmerby är en kommun med ett brett kulturutbud av hög kvalitet.
Både för den som vill se och uppleva konst, musik, dans och teater som publik och för den som
själv vill delta och vara medskapande erbjuds rika möjligheter.
I dessa aktiviteter utvecklas berättandet, som är en viktig identitet för kommunen.
Här föddes Astrid Lindgren och tillbringade en barndom, som gav stoff till många av hennes
berättelser. Astrid Lindgren är betydelsefull för bilden av kommunen och en viktig referens för
dess invånare. Hennes barndomshem på Näs är ett kulturcentrum som lockar både
kommuninvånare och besökare utifrån och i Astrid Lindgrens Värld gestaltas hennes litterära
världar. På torget i Vimmerby sitter hon staty vid sin skrivmaskin.
Den gamla bebyggelsen, både i staden och på landsbygden, är berättelser om tidigare
generationers liv. Kommunens historia och kulturarv bevaras genom dessa berättelser och förs
vidare till nya generationer, som skapar nya kulturarv.
Kommunstyrelsen har givit kultur- och fritidsnämnden uppdraget att utforma en kulturstrategi,
som ska vara ett stöd för att utveckla kulturverksamheten i kommunen.
Kulturstrategin har antagits av kommunfullmäktige.
Barn och ungdomar ska vara särskilt prioriterade och strategin ska gälla alla nämnder och styrelser
i kommunen.
En stark utveckling av kommunens kulturutbud, kräver samverkan mellan föreningar, kommun
och kommersiella aktörer.

Styr- och referensdokument som har använts i arbetet med strategin är De nationella
kulturpolitiska målen antagna 2009 1 , Kulturplan för Kalmar län 2 , Kulturgarantin för Vimmerby
kommun 3, Policy för arbetet med barnkonventionen i Vimmerby kommun 4 och Vimmerby
kommuns turismstrategi 5.
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http://www.regeringen.se/sb/d/11265/a/132101

2

http://www.rfkl.se/Documents/Pressdokument/Kultur/Kulturplan%2020111102.pdf
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http://www.vimmerby.se/PageFiles/2485/Kulturgaranti%20Vimmerby%20kommun%20reviderad%202012-1212.pdf
4

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy_f%C3%B6r_arbete_med_barnkonventionen.pdf
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http://vimmerby.se/PageFiles/9982/KF_Kung%c3%b6relse_2011-06-27_turismstrategi.pdf
2

Kulturstrategin 2015-2018
Kultur- och fritidsförvaltningen

Vision
Vimmerby ska bli en uppmärksammad kulturkommun i Sverige, där kulturen har en avgörande
roll i utveckling och attraktionskraft.
Kulturen ska
•

öka invånarnas trivsel, hälsa och möjlighet att utvecklas

•

ska göra kommunen attraktiv att bo i och öka inflyttningen

•

bidra till att utveckla näringsliv och entreprenörskap

Mål
 Litteratur
Utbildningar och forskning med inriktning på barnlitteratur ska utvecklas i Vimmerby.
Litteraturens roll ska stärkas och det läsfrämjande arbetet utvecklas i skolan och genom
biblioteket.

 Teater
Utbudet av teater ska öka.

 Konst
Kommunens offentliga rum ska lyftas med konst och annan utsmyckning.

 Barn och ungdom
Barns möjlighet att delta i kulturaktiviteter och uppleva kultur ska stärkas.

Prioriterade utvecklingsområden
o Kulturcentrumet Näs utvecklas som ett centrum för utbildning och forskning runt
barnlitteratur, genom kurser och som bas för forskare på området.

o Utveckla det läsfrämjandet arbetet i skolan i samarbete med Kulturrådet och
Regionförbundet.

o Vimmerby ska bli en av Sveriges fristadskommuner och ta emot en förföljd författare som
skriver böcker för både barn och vuxna.
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o En permanent teaterverksamhet ska etableras i Vimmerby genom att professionella
teatergrupper regelbundet bjuds in för att under en period göra föreställningar tillsammans
med Vimmerbys amatörskådespelare.

o 1 % av kostnaden vid all nybyggnation i kommunen ska avsättas till konstnärlig
utsmyckning.

o Utvecklingen av Kulturskolan ska fortsätta och skolans utbud breddas.
o Vimmerby kommuns skolor ska, på alla nivåer, sträva efter estetiska lärprocesser i
undervisningen.
o Konferenser och andra större arrangemang med inriktning på kultur ska regelbundet
ordnas i kommunen.

o De föreningar, som arbetar med kulturverksamhet, ska, med hjälp av kommunen, ges
ökade förutsättningar att arrangera föreställningar, konserter, utställningar och
föreläsningar av olika sorter för att nå ut till så många som möjligt.

Årlig handlingsplan och revidering
Utifrån Kulturstrategin ska en handlingsplan göras varje år.
Strategin revideras varje ny mandatperiod.
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för detta.

Kartläggning av kulturverksamhet i kommunen
Vimmerby är en kommun med ett rikt kulturliv och kulturen är av central betydelse i Vimmerbys
kommunala verksamhet. Mycket anknyter till Astrid Lindgren, som föddes och växte upp här och
därför ligger ett särskilt stort ansvar på att bevara och utveckla kunskapen om Astrid Lindgrens liv
och verk. Men även annan kulturverksamhet är väsentlig för att göra kommunen attraktiv för
invånare och besökare och det finns också utanför kommunens verksamhet, ett stort utbud av
kulturaktiviteter i föreningar och i kommersiell verksamhet.

Kommunala verksamheter.
Barn och unga är prioriterade i kommunens kulturverksamhet.
Genom Kulturgarantin, som är ett samarbete mellan Barn- och utbildnings- och Kultur- och
fritidsförvaltningarna, får alla barn och ungdomar från förskolan och genom hela skoltiden till och
med gymnasiet, uppleva ett kulturprogram varje läsår.
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Kulturskolan erbjuder möjligheter för barn och ungdomar, men även för vuxna, att ägna sig åt
dans, musik, film, teater och drill.
Kulturskolan arbetar även med barn i skolan genom Kulturgarantin och dansprofilen, ett utökat
studieprogram på gymnasiet.
Kulturskolans olika grupper ger också publika föreställningar.
Vimmerby bibliotek består av huvudbiblioteket i stadshuset i Vimmerby och filialerna i Storebro
och Södra Vi.
Biblioteket tillgodoser kommuninvånarnas behov av böcker och andra medier för förströelse,
bildning och utbildning.
Förutom de program, som anordnas för barn och skolungdomar inom Kulturgarantin, arrangerar
biblioteket och kultur- och fritidsförvaltningen de så kallade Onsdagskvällarna för vuxna med ett
blandat program.
Vartannat år arrangerar biblioteket tillsammans med ett antal medarrangörer, bland andra Astrid
Lindgrens Näs, Astrid Lindgren-konferensen. Konferensen, som tar upp ämnen som handlar om
barn och litteratur ur olika infallsvinklar, riktar sig till lärare, bibliotekarier och andra som arbetar
med barnkultur och har en publik från hela landet.
Vimmerbys historia kan man ta del av i Stadsmuseet Näktergalens utställningar, men också i
miljöerna i Gästgivarhagen och i den kulturminnesmärkta Källängsparken.
Kulturslingan, en 5 km lång promenad, passerar Vimmerbys historiska bebyggelse, stadens
konstverk och intressanta miljöer.
Vimmerby kommuns bildarkiv innehåller bilder av miljöer och människor från Vimmerby
kommun från slutet av 1800-talet och framåt. På kommunens hemsida finns för närvarande 24 000
bilder digitalt tillgängliga. Över 50 000 bilder, som ännu ej har scannats och lagts ut digitalt, finns
i arkivet, som ständigt växer.
Kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs ligger i anslutning till Astrid Lindgrens barndomshem och
arbetar för att sprida kunskap om författarens liv och verk. Den permanenta utställningen om
Astrid Lindgren kompletteras med en trädgård, som är under uppbyggnad. Man anordnar också
tillfälliga utställningar med anknytning till Astrid Lindgren och barnlitteratur, föreläsningar och
andra program. Ett årligen återkommande arrangemang är Bokens dag, som arrangeras i
samarbete med biblioteket och Vimmerby bokhandel. Astrid Lindgrens Näs riktar sig både till
kommunens egna invånare och till besökare.
Varje år delar kommunen ut ett Kultur- och fritidspris för ”förtjänstfull verksamhet inom kulturoch fritidsområdet” till någon eller några som är eller under minst fem år varit bosatt i kommunen.
Allaktivitetshuset Fabriken erbjuder lokaler för studieförbund och föreningar, som anordnar
verksamheter med framförallt musikanknytning.
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Övriga kulturaktörer
Vimmerby har ett rikt föreningsliv med många aktiva kulturföreningar, som erbjuder
kommuninvånarna ett varierat utbud av program och aktiviteter.
Förutom de föreningar som nämns nedan finns flera mindre föreningar.
Det problem som de flesta föreningar står inför är svårigheten att rekrytera yngre medlemmar.
Andra problem är marknadsföringen. Det är svårt att nå ut med det man erbjuder. Flera föreningar
tycker också att det är svårt att hitta lokaler till den verksamhet man har och till ett pris, som man
har råd med. Någon typ av it-stöd för att effektivisera sin närvaro på internet önskar flera
föreningar.
Dans är ett stort intresse i Vimmerby. Aktiv ungdom med många medlemmar har verksamhet för
barn och ungdomar från 4 år och uppåt och även för vuxna.
Vimmerby folkdanslag erbjuder förutom folkdans även högrestånds- och stildans och har grupper
för barn, vuxna och seniorer.
Föreningarna ordnar också uppvisningar.
Vimmerby konstförening ordnar utställningar med ett brett spektrum av konstnärliga uttryck,
förutom bildkonst även bland annat konsthantverk, foto och textil.
Sevedebygdens musikförening anordnar konserter och för den som själv vill delta i musiklivet
finns flera körer.
Även Svenska kyrkan har ett stort utbud av konserter.
Vimmerby Musikkår ger en musikalisk inramning till många arrangemang i Vimmerby, som
Nationaldagsfirandet och studentmarchen. Man ordnar också konserter.
Komedianterna är Vimmerbys amatörteater, som gör uppsättningar i teaterlokalen Komedianten
och även ordnar dramatiserade stadsvandringar under sommaren.
I kommunen finns hembygdsföreningar i Tuna, Rumskulla, Södra Vi, Pelarne, Djursdala,
Vimmerby, Frödinge och Locknevi. Sammantaget har föreningarna drygt 2 000 medlemmar.
Störst är föreningen i Södra Vi. Syftet med föreningarna är att värna om traktens kultur- och
naturarv och man ordnar visningar av byggnader och föremål i de lokala samlingarna.
Föreningen Norden ordnar föreläsningar i olika ämnen, ofta i samarbete med kulturförvaltningen.
Pensionärsföreningarna PRO och SPF ordnar både föreläsningar, dans och musikprogram,
förutom slutna tillfällen för medlemmarna, även sådana som är öppna för alla.
De studieförbund, som har mest verksamhet i Vimmerby, är ABF och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Båda förbunden ordnar cirklar med kulturinriktning och genomför många olika kulturarrangemang
i hela kommunen. ABF ordnar till exempel seniordans och har dragspelsgruppen Bälgvännerna.
Studieförbundet Vuxenskolan ordnar sång för dementa på Granen och utbildar läsombud i
projektet Läskraft, där även biblioteket deltar.
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Båda studieförbunden är ibland medarrangör vid kulturförvaltningens Onsdagskvällar och Bokens
dag på Näs.
Övriga studieförbund, som har kulturverksamhet i kommunen, är NBV, SISU och Bilda, som
ordnar föreläsningar, ofta som medarrangörer till kommunförvaltningens Onsdagskvällar, och
Sensus, som framförallt arbetar med musik och ungdomar på Fabriken.

Kommersiella verksamheter
En stor del av kommunens näringsliv anknyter till Astrid Lindgren eller har annan kulturell
anknytning och många konstnärer och konsthantverkare är också verksamma i kommunen. På
kaféer och restauranger ordnas regelbundet olika typer av kulturarrangemang som utställningar
och musikaftnar.

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark baserad på Astrid Lindgrens författarskap. Här finns
miljöerna från hennes böcker och skådespelare som spelar upp scener ur de olika berättelserna.
Parken, som grundades 1981 har som målsättning att stimulera barn till läsande och skrivande.
Parken har varje år ca 450 000 besökare, varav ca 30 procent ifrån utlandet.
Astrid Lindgrens Värld har öppet från maj till augusti samt helger i september och vissa veckor i
oktober och november.
Bolaget ägs av Saltkråkan AB (88 %) och Vimmerby kommun (12%).
Vimmerbybarn 3-12 år erbjuds ett rabatterat pris på årskort fram till säsongsöppning.
Vimmerbys biograf, Vimmerby bio, visar film torsdag – söndag och har dessutom seniorbio
dagtid. Biografen har två salonger, varav den ena är digitaliserad. Om båda salongerna kunde visa
film digitalt skulle utbudet kunna ökas.
Vimmerby bokhandel ordnar regelbundet författarbesök.
Galleri under Lönnen i Djursdala ordnar regelbundet utställningar av bildkonst, skulptur, foto och
konsthantverk.
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