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Inleda förstudie - Joar Blå
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa en förstudie av
kommunledningsförvaltningen för kulturhuset.

Beskrivning av ärendet
Det finns en uttalad ambition att utveckla fastigheten Joar Blå, som idag inrymmer
kommunbibliotek, teatersalong och biograf, till ett kulturhus i Enköping. Kulturhuset
ska tillgodose behovet av kultur och livslångt lärande i en växande kommun. Den
politiska visionen beskriver kulturhuset som en inbjudande och öppen plats för
gemenskap, bildning och aktivitet, en mötesplats som präglas och mångfald och
trivsel. Kulturhuset ska i huvudsak inrymmas i befintlig fastighet. Förstudien ska
visa hur fastigheten kan disponeras och utvecklas för att rymma de funktioner som
bör finnas i kulturhuset. Inriktningen bör vara ett hus med dynamiska och
multifunktionella lokaler för effektivt nyttjande av ytor och teknik. Förstudien ska
också utreda behovet av att knyta samman de två huskropparna i fastigheten för
bästa möjliga logistik och funktion. Kostnaden för projektet ska landa inom ramen
för det som anges i investeringsplanen. Förstudien ska vara färdig att presentera
för nämnd inom sex månader efter beslut
Upplevelseförvaltningens bedömning
Till kulturhus Joar kommer enköpingsbor och besökare i alla åldrar för att ta del av,
men också själva vara medaktörer i debatter, dansa, diskutera litteratur, studera,
måla, bygga och delta i barnprogram, lyssna på musik, låna, läsa och fika, studera
och uppleva lokala och nationella konsthändelser och teater i olika former. Sist
men inte minst kommer man till kulturhuset för att träffa och se varandra.
Kulturhus Joar kan vara en plats att träffas på där sociala och kulturella aktiviteter
är en naturlig del av mötet för besökaren. En mötesplats utan krav på
motprestationer där biblioteket är den verksamhet som bygger förutsättningarna för
detta genom sitt uppdrag.

1 (2)

2 (2)

Utgångspunkt för verksamheterna i kulturhuset är att:
-

utbudet präglas av både bredd och spets

-

utbudet av aktiviteter och arrangemang är tillgängliga utifrån
diskrimineringsgrunder och tillgänglighetskrav

-

miljön är omsorgsfullt utformad och berikar upplevelsen av besöket

-

miljön är inbjudande och inkluderande

I kulturhus Joar bör det finnas:
större och mindre flexibla rum /ytor
Informationspunkt för verksamheten i huset
Utställningsyta
Omställbara scener i olika storlekar för dans, teater, musik och arrangemang
Större lokal för konferenser/evenemang
Verkstäder för kulturproduktion
Förvaringsutrymmen för material mm
Biograf
Café/restaurang
Samlingspunkt för besökare till stadsvandringar, parkvandringar, konstvandringar
Omgivningarna kulturhuset ansluter till parken, och kulturstråk.
Biblioteken är den verksamhet och ett av de större samlande rum som utgör
basen i kulturhus Joar
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