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“Jag hejar på er i kampen 
om Kulturhuset!”

Mohammad Diamanti
Bussförare, Jönköping

“Barn eller 
99 år. Här 
finns ingen 
skillnad 
mellan färg, 
språk eller 
kultur.”

“Jag känner 
mig trygg 
och det är 
en fin 
gemen-
skap”

Tabita Sandström
Studerande, Göteborg

Lena Nolhage
Kurator, Rosenlund

“Man kan 
sätta sig ner 
och prata med 
vem som helst 
utan att man 
känner per-
sonen innan.”

Hampus Johansson
Arbetssökande, Jönköping

“Arrange-
mangen 
är feta 
och det 
är ett 
fint jävla 
hus.”

- En mötesplats för fri och levande kultur!

Varför gillar du Kulturhuset?

VÅREN 2013



...Mian Lodalen, författare  och  
debattör,  som  var väldigt aktiv 
under  Kulturhusets  första år i 
Jönköping   och   som fortfarande 
har ett hjärta som starkt bultar 
för huset.

Vad betyder  Kulturhuset 
för dig? 

  - Det betyder väldigt mycket. Jag 
har ingen relation till huset i dag mer 
än att jag besöker det då och då när jag 
är hemma. Men själva tillblivelsen av 
huset har haft en enorm betydelse för 
mitt liv.

På vilket sätt?

   - Journalister brukar fråga om 
jag är stolt över mina böcker. Och det 
är jag. Men det jag är allra mest stolt 
över är Kulturhuset. Att vi, några 
hundra outbildade snorungar, under 
brandsstationsockupationerna 1982 
lyckades utmana hela etablissemang-
et i Jönköping och vinna den striden. 
Med det skapade vi inte bara ett Kul-
turhus utan framförallt en mötesplats 
för människor som inte känner sig 
välkomna på andra ställen.

För driften av ett kulturhus finns 
det lika många lösningar som det finns 
hus, det är det ingen som ifrågasät-
ter. I Jönköping har det varit en idéell 
förening med både medlemmar och 
medlemsföreningar i 30 år.

I vår förening får människor chans-
en att utvecklas och förverkliga sina 
drömmar genom att bli delaktiga i en 
större gemenskap där du, själv eller 
tillsammans med andra, kan skapa 
konst, kultur och arrangemang för dig 
själv och andra. Vår filosofi är att en 
genom att möta andra med ett intresse 
i en gemenskap där alla är lika och en 
har makt över sina egna resurser kan 
skapa ett klimat där kreativitet flödar 
fritt.

Kulturhuset är organiserat 
som en ideell förening med 
allt vad det innebär, både 
fördelar och nackdelar. Visst 
är det så att verksamheten 
till stor del är avhängig viljan 
att aktivera sig på en frivil-
lig basis men vi är över-
tygade om att männis-
kans skaparkraft är 
en resurs som är 
outsinlig och vår 
verksamhet är i 
stort sett bara 

beroende av den kraften. Ett kom-
munalt kulturhus kommer vara ber-
oende av mycket flyktigare resurser.

De ideellt aktiva på kulturhuset 
kommer aldrig att kunna ersättas av 
kommunala resurser utan att det ko-
star medborgarna i Jönköping väldigt 
mycket pengar. En verksamhetstim-
ma på Kulturhuset idag kostar mellan 
sju och åtta kronor, så billigt kan en 
kommun aldrig driva ett kulturhus. 
Med den här tidningen vill vi ge dig en 
inblick i Kulturhusets verksamhet och 
vilka som finns här och vi hoppas att 
det ska ge dig en rättvis bild av den verk-
samhet Jönköpings Kommun överväger 
att kommunalisera. 

Mian Lodalen: 
“Jag är stolt över Kulturhuset”

Inledare

Vad tror du händer om kommu-
nala tjänstemän tar över led-
ningen av huset? 

- Jag är inte insatt i hela den laddade 
situation som är nu. Men som princip 
vänder jag mig mot att politiker lägger 
sig i den här typen av verksamhet. När 
politiker börjar prata om vad som är 
god kultur ska man alltid dra öronen 
åt sig. Det är dessutom oerhört viktigt 
att det finns mötesplatser som inte 
bara handlar om vilken social status 
du har eller hur stor plånbok du har - 
dit du kan komma och bara bli accept-
erad. Det vore otroligt sorgligt om det 
försvann. Jag hoppas att politikerna 
tar sitt förnuft till fånga och stillar sig 
lite grann.

Enligt utredningen ska Kafé 
Nyfiket privatiseras. Du var 
själv med och startade Gemen-
skap i jul som arrangeras 
där. Vad tror du händer med 
det om kafét privatiseras?

- När det gäller ideellt arbete      
finns det ett större intresse och en-
gagemang när det bygger på medlem-
somröstning och direktdemokrati 

än när företagare, tjänstemän och 
politiker sitter och bestämmer. Man 
blir inte lika motiverad och risken 
är att Gemenskap i Jul försvinner. 
- Jag har börjat arrangera någonting 
motsvarande i Stockholm. Det tog jag 
med mig från tiden i Kulturhuset. Och 
jag märker att det räcker med att göra 
julafton för en enda person för att det 
ska vara värt det. Man kan inte nog 
hylla den typen av projekt som Ge-
menskap i Jul. Det vore jävligt synd 
om inte det kunde vara kvar.

Ett levande kulturhus 
kräver medlemsstyre

Hallå där...

Kvällen den 29 april 1982 genom-
fördes den första ockupationen av 
den gamla brandstationen. Som-
maren som följde genomfördes dem-
onstrationer, ockupationer, protest-
möten och ungdomarna sökte även 
upp politikerna. Kravet som ekade 
var ett aktivitetshus styrt av de ak-
tiva själva. Resultatet av ungdomar-
nas envetna kamp blev det Kulturhus 
vi har idag.

”- Vi säger att 
vi vill ha ett Kul-
turhus som verk-
ligen sprudlar av 
liv och verksam-
het för unga och 
vuxna. Helst dyg-
nets alla timmar, 
hela veckan året 
runt.”
Mats Green (M) efter att 
han och Anna Mårtensson 
(FP) hållit en presskonfe-
rens i Kulturhuset där de 
förklarat att alla föreningar 
ska sägas upp och att drift-
formen ska förändras.

För 2,5 år sedan förklarade Mats Green (M) att han ville se en nystart av 
Kulturhuset. Sedan dess har tre utredningar av Kulturhuset genomförts. 
Den senaste som presenterades i november 2012 föreslog att kommunen 
ska ta över driften av Kulturhuset.
Grundprincipen för den nuvarande verksamheten är att den styrs genom 
en förening enligt principen en person – en röst. Medlemstyret är också 
en förutsättning för mycket av det ideella engagemang som finns i Kul-
turhuset idag.
Kommunfullmäktige kommer rösta om Kulturhusets framtid någon gång 
under våren.

BAKGRUND

“Ockuperat sedan 30 år”

VIlKA äR VI?

Vi som har gjort den här tid-
ningen är alla ideellt aktiva 
medlemmar i Kulturhusföre-
ningen. Det är första gång-
en vi gör en tidning, men vi 
tycker ändå att resultatet blev 
ganska lyckat. Hoppas du gil-
lar det du läser!

Kulturhuset drivs sedan starten 
av den ideella kulturförening-
en ‘Kulturhuset i Jönköping’. 
Beslut över verksamheten tas 
gemensamt enligt principen 
en person - en röst. 
Vill du bli medlem? Talong 
finns på baksidan!

Kulturhuset i Jönköping
Svavelsticksgränd 7
553 15 JÖNKÖPING

www.kulturhusetjonkoping.com
info@kulturhusetjonkoping.com
telefon: 036-19 01 81

Bankgiro: 5803-3978

BlI meDlem!

KONtAKt

SOCIAlA meDIeR tRyCK

Tryckeri: Mittmediaprint
Upplaga: 10 000 ex#kulthusjkpg

Kulturhuset i 
Jönköping

Kulturhuset, 
Jönköping

Jon Heinplau, operativ samordnare och 
Andreas Henriksson, vice ordförande.



Efter några lugnare år arran-
geras det nu konserter på Kul-
turhuset nästan varje helg.

- Det är väldigt mycket 
spännande på gång och 30-40 
band är redan bokade under 
våren, säger Micke Boström 
från Kulturhusets arrange-
mangsgrupp.

Klockan är fyra på eftermiddagen 
den andra februari 2013. Några ung-
domar hjälps åt att hålla i stegen med-
an en av dem sätt-
er upp lampor i taket. 
Tre timmar senare 
ska sex lokalband stå 
för kvällens under-
hållning. I Nyfiket 
förbereds inför kväll-
ens nattkafé.

- Vi är ett gäng ungdomar som gör 
det här på vår fritid. För att vi kan, för 
att vi vill, säger Thea Widlund som är 
med och sätter upp arrangemanget.

Banden och genrerna avlöser varan-
dra. Trippop, metal, indierock, shoe-
gaze. Folk dansar och sjunger med. 
Och i nattkaféet tvingas arrangörerna 
bära in extra stolar för att alla ska 
kunna sitta. Det som serveras är bakat 
av ideellt engagerade ungdomar som 
också själva står i fiket och serverar. 
All vinst går tillbaka in i verksamheten.

Kulturhuset har sedan starten haft 
en levande och öppen musikscen. Kän-
da artister har haft stora spelningar i 
huset. Andra har prövat sina vingar 
under kanske sitt livs första konsert.

- Alla ska få plats - både de etab-
lerade musikerna och de som bara vill 

pröva på. Engagerade personer och 
eldsjälar har lagt ned sin fritid åt att 
skapa en scen som ska finnas till för 
alla, säger Micke Boström från arr-
angemangsgruppen igen.

Efter en period med färre arr-
angemang har musikscenen på senare 
tid börjat växa med ny kraft. Flera nya 
arrangörsgrupper har bildats. Även 
utomstående föreningar och privat-
personer har sökt sig till Kulturhuset. 
Vem som helst kan sätta upp spel-

ningar. Det spelar in-
gen roll om det är en 
förening, ett sällskap 
eller en privatperson. 
Ett av de färskaste 
inslagen är ”Nyfiken 
scen” som lockar o-
signerade band från 

en större bredd av genrer. Under 
premiärkvällen den 1 mars bjuder de 
på både bluesrock och experimentell 
jazz.

Kulturhusets arrangemangs-
grupp kan hjälpa dig som vill 
sätta upp en egen spelning, po-
esiföreställning, arrangera en 
konsert eller varför inte arrang-
era en minifestival?
Arrangemangsgruppen träffas i 
Nyfiket varje måndag klockan 
18:00. 
Förutom Kulturhusets egen arr-
angemangsgrupp finns flera 
olika arrangörsgrupper som är 
aktiva i Kulturhuset. Rockfören-
ingen Avsikten, Jönköpings 
Straight Edge, Rockföreningen 
Elden är lös!, Rotzon och Shanti 
Mela är några exempel på dessa.

Kulturhusets musikscen 
spirar igen

Den 1 mars är det premiär för Nyfiken Scen på 
Kulturhuset. Nyfiken Scen är ett gemensamt initiat-
iv av de arrangörsgrupper som är aktiva inom Kul-
turhusets väggar. Syftet är att bredda musikscenen i 
huset och att arrangera spelningar med exempelvis 
experimentell jazz, rock- och bluesmusik.

Elise Ria Borderline Trio (bilden) och 
Howlin Kings sätter ribban för vad som komma 
skall på premiären 1 mars. Lättare mat kommer att 
serveras under kvällen. Dörrarna öppnar 18:00 och 
Tobbe kommer vända plattor till första bandet går 
upp på scen 20:00. Inträde 50 kr.

mUSIKeN I KUltAN

Ny SCeN - FÖR Ny mUSIK

“Hejar på er 
i kampen om 
Kulturhuset!”
The Cardigans är bara ett 
av flera stora band som har 
spelat på Kulturhuset.

– Vi gjorde en av våra förs-
ta spelningar där, säger 
Nina Persson sångare i The 
Cardigans.

Känslan av att går runt i korridor-
erna blir närmast episk. På väggarna 
i Kulturhuset hänger konsertaffisch-
erna kvar. Det går nästan känna 
hettan från strålkastarna, en frän 
doft av svett och bränd plast från en 
korssluten kabel.

Listan kan göras lång. Ola Magnell, 
Lars Winnerbäck, Sixten Redlös, Sat-
or, Marable, Traste Lindéns Kvintett, 
KSMB, Broder Daniel, Pink Cham-
pangne, DIO, New Model Army. Alla 
har de någon gång spelat på Kul-
turhuset. Några av dem var på topp-
en av sin karriär. Andra tog sina 
första stapplande steg. Så var det 
bland annat för The Cardigans.

– Det var ett ställe där bra band 
spelade. När vi spelade på Kultur-
huset var det som förband till Pop-
sicle. Och det var stort, vi var deras 
fans. De kändes som ett enormt 
stort band på den tiden, säger Nina 
Persson.

– De tyckte att vi var skitdåliga 
och det lät de också publiken veta. 
Ett par år senare var de förband till 
oss i Japan och vi sjöng karaoke till-
sammans.

För Nina Persson kändes den där 
spelningen på Kulturhuset viktig. I 
dag hoppas hon att Kulturhuset ska 
få leva vidare och fortsätta vara en 
viktig konsertscen i Jönköping.

– Sverige har så goda förutsättning-
ar och en bra historia vad gäller 
folkrörelser, så det är skamligt att 
det inte uppmuntras mer, säger hon.

– Jag hejar på er i kampen om 
Kulturhuset!

Nina 
Persson:

Tittifitti spelar på Nyfikets Öppna Scen under Folköket 4 december 2012. (Överst till vänster) Billie Strandell tar ton under ‘Kulturhuset öppnar 
upp’ den 2 februari då sex olika band intog scenen i Studion. (Till höger) Publiken rockar loss till Every Echo under samma arrangemang. (Nedre 
till vänster) 

“- Vi är ett gäng 
ungdomar som gör 
det här på vår fritid. 
För att vi kan, för att 
vi vill!

TEXT: Herman Zenk
 FOTO: Malin Pettersson



Förr låg kaféet på andra våningen 
i nuvarande G&B-lokalen.

Publiken var lika vild då som nu. 
När musiken är den rätta.

Drag på scenen. Här Anchor från 
spelning Insikten 1 februari 2013.

Sedan vinden byggdes om passar 
den perfekt för större utställninga. 
Ecce Homo är en av dem.

Gemenskap i Jul har firats på Kul-
turhuset redan sen första året.

Jim Morrison? Inte riktigt. Men 
många är de artister som stått på 
Kulturhusets scener genom åren.

Få utlopp för din kreativitet! Verk-
städerna finns till för alla medlem-
mar. Keramik eller snickeri.

Numera ligger Nyfiket som bekant 
på bottenvåningen. Folkköket har 
blivit motorn i det ideela Nyfiket.

NU-Å-DÅ

Loppisen på Kul-
turhuset har genom åren 
blivit en stor mötesplats 
i Jönköping. Många re-
ser längväga, ibland varje 
vecka för att vara med.

- Det är ett jätteroligt sätt 
att börja lördagsmorgnarna, 
att komma ut och tjöta med 
folk, säger Gustav Sjögren 
från Anderstorp.

Hundratals människor 
trängs i lokalerna varje lörd-
agsmorgon. De strosar om-
kring på jakt efter böcker, 
kastruller och diverse andra 
saker. Folk pratar gott om 

varandra, möter gamla och 
nya ansikten och presenterar 
sina fynd för varandra. 

- Det är som ett organis-
erat kaos. Det är ingen som 
tvingar en att köpa någonting 
och en kan gå runt och kolla 
i sin egen takt, säger Gustav 
Sjögren.

På loppisen finns alltid ett 
ett stort utbud av prylar, allt 
från klackskor till playstation. 
Gustav själv hittade ett par 
skridskor till barnbarnen.

Loppisen har funnits på 
Kulturhuset under 26 år. En-
ligt arrangörerna kommer 

loppisen sannolikt inte att 
finnas kvar om Kulturhuset 
övergår till kommunal drift 
och Kulturhusföreningen inte 
längre är kvar i huset.

- Om loppisen försvinn-
er skulle jag bli jätteledsen,  
säger Ann-Sofie Ekdahl som 
är ideellt engagerad i lopp-
isgruppen, den betyder så 
mycket för mig och många 
andra människor. Jag älskar 
loppisen!

Smålands största loppis
En långlivad tradition på Kulturhuset

...Birger Spjuth, en 
pigg 79-åring som varje 
vecka snickrar i Kul-
turhuset snickeriverk-
stad.

Vad brukar du göra i verk-
städerna?

- Möbelrenovering främst. 
Här håller jag på att renovera 
en sekretär som jag gjorde 
på verkstadsskolan år 1952 
till exempel. Annars brukar 
jag gå mycket på loppis och 
renovera möbler därifrån. Sen 
brukar jag göra en hel del sak-
er till mina barnbarn också.

Hur ofta är du här?

- Det blir väl några gånger 
i veckan. Jag har alltid haft 
hammaren i handen och den 
kommer antagligen följa med 
mig ner i graven!

Jag har hört att ni har ett 
”gubbadagis” här, vad är det?

- Haha, ja då är vi ett gäng 
gubbar som träffas och snick-
rar, dricker kaffe och tjötar.
Varför väljer du att göra 
det på Kulturhuset?

- Jag gillar blandningen av 
äldre och yngre människor. 
Det blir ett bra utbyte mellan 
människor då. Och så gillar 
jag det sociala som blir här 
mellan människor. Och så är 
det öppet, jag kan snickra när 
jag känner för det!
Hur gör man om man vill 
börja snickra?

- Ja, då får man lösa 
medlemskap och så först. 
Men sen är det bara att kom-
ma upp och sätta igång. Det 
är ganska ofta någon annan 
här. Men vi vill att vi blir fler 
och vi lär gärna ut om det är 
någon fråga om hur maskin-
erna fungerar.

Gubbadagis i Snicken

Kulturhuset har två verkstäder, en snickeri- och en kera-
mikverkstad. 
För att använda verkstäderna krävs medlemskap i Kul-
turhusföreningen och att du betalar en tilläggsavgift på 
100 kronor per verkstad du vill använda. Du får då an-
vända respektive verkstad hur mycket du vill under ett 
år. Eventuellt material står du själv för.

Loppisen på Kulturhuset 
har hållit på sedan 1987 
och är numera Smålands 
största. Den är öppen 
varje lördag mellan 8:00-
13:00.
Vill du ha bord på lopp-
isen?
Ring loppisbokningen på 
036-19 03 83, onsdagar 
16-19 och torsdagar 13-
15. 
Återbudsbokning görs 
fredagar 11:00. Borden 
kostar 160 kronor per till-
fälle.

Om VeRKStäDeRNA

Om lOPPISeN

Hallå där...

TEXT: Billie Strandell
och  Malin Pettersson

FOTO: Malin Pettersson



I korridorerna pågår 
arbetet för fullt med att 
iordningställa en öpp-
en replokal. Den ska 
finnas tillgänglig för 
band och artister i Jön-
köping som för tillfäll-
et saknar någonstans 
att repa sin musik.

– Syftet är att stödja ung 
musik i Jönköping, berättar 
Carl Du Rietz, initiativtagare 
till den öppna replokalen.

Just nu pågår arbetet med 
att samla instrument och ar-
beta fram riktlinjer för hur 
allting ska fungera. Lokalen 
ska också målas om innan den 
öppnar senare i vår.

Det finns 8 replokaler på Kul-
turhuset där sammanlagt drygt 
20 band repar regelbundet. 
Dessa hyrs ut under en längre 
period. Denna uthyrning sköts 
för närvarande direkt av Stud-
iefrämjandet. Den öppna re-
plokalen ska du däremot kunna 
hyra bara för några timmar när 
du känner för att spela. En-
ligt planerna ska en stor del av 
utrustningen finnas att låna.

- Kulturhuset och Studie-
främjandet planerar också en 
ljudteknikerutbildning under 
våren, berättar Carl Du Ri-
etz. Där kommer man lära sig 
analog och digital ljudhantering 
både för livespelningar och för 
inspelning.

Vill du eller ditt band repa på Kulturhuset? Prata med Mire Stevkov på Studiefräm-
jandet. Du når honom på 036-440 1213.
Ansvarig för den öppna replokalen är Carl Du Rietz. Han är oftast nere på Kultuhuset. 
Annars nås han på: 073-686 40 13
Replokalerna i Kulturhuset organiseras i samarbete med Studiefrämjandet.

Repa på en timme 
i Kulturhuset

Med enbart ideell person-
al håller Kafé Nyfiket 
numera öppet minst sex 
dagar i veckan.

Doften av nybakat bröd och 
vegansk soppa sprider sig i 
Nyfiket. Det är tisdagskväll 
och folkkök. Vid ett bord sitter 
ett äldre par och konverserar, 
vid ett annat några ungdomar 
som spelar kort. Melodier 
klingar från en kille med en 

akustisk gitarr som spelar 
egenskrivna låtar på den öpp-
na scenen.

- Jag går på folkkök varje 
tisdag. Man träffar alltid nya 
trevliga människor och får 
fantastiskt bra mat för en bil-
lig peng, säger Agnes Anders-
son, 18, som brukar besöka 
folkköket efter skolan.

Folkköket startade för 1,5 
år sedan. Syftet var då att ser-

vera billig och näringsrik mat 
och samtidigt skapa en möte-
splats för människor. Den 
som ville dela med sig av sina 
musikaliska talanger skulle 
även få tillgång till Nyfikets 
öppna scen.

Nyfiket hade då under flera 
år dragits med stora ekono-
miska svårigheter. Folkköket 
blev en vändpunkt och mo-
torn i det som numera är ett 
helt ideellt drivet kafé.

- Från början var det mest 
en rolig grej, vi ville blanda 
nytta med nöje, säger Oskar 
Neuman som var med och 
startade det populära folk-
köket, tanken var att alla skulle 
lägga sitt eget pris på maten, 
något som inte funkade rent 
redovisningsmässigt så priset 
blev till slut den nuvarande 
20-lappen.

- Jag jobbar med detta för 
jag tycker att folk ska kunna 
äta för en tjuga. Då gäller det 
att vi hjälps åt, säger Malin 
Pettersson, 19, som arbetar 
ideellt för folkköket.

Kulturhusets kafé har också 
sedan starten varit platsen 

Det kokar i Nyfiket
Kultursoppan puttrar vidare

Måndagar:  Pannkakskafé  18:00-20:00
Tisdagar:  Folkkök med öppen scen  18:00-20:00
Onsdagar:  Chilllounge-kafé  18:00-22:00
Torsdagar:  Stick- och hantverkskafé  18:00-20:00
Fredagar:  Musikkafé  varierande öppettider
Lördagar:  Loppiskafé  09:00-14:00
Söndagar:  Pizzeria Nyfiket  18:00-20:00

Gemenskap i Jul har arrangerats varje år sedan starten 1968 och 
är ett alternativt julfirande. Gratis och därför öppet för alla. Det 
bjuds på julmat och underhållning på julafton, juldagen och an-
nandagen från åtta på morgonen till åtta på kvällen. De senaste 
15 åren har medlemmar i Bokcafét varit drivande kring hela ar-
rangemanget.

Om GemeNSKAP I JUlNyFIKetS ÖPPettIDeR

för Gemenskap i Jul. Under 
julens alla tre dagar serveras 
gratis julbord. Gratis – och 
därför öppet för alla. Julfiran-
det lockar de som inte har råd 
med julbord och alla som bara 
vill ha lite gemenskap under 
julen.

Kommunens utredning 
föreslår att en entreprenör 
tar över driften av Nyfiket. 
Vad som då händer med Folk-
köket, Gemenskap i Jul och 
allt det andra i Nyfiket är 
oklart.

TEXT: Martin Spånberg
FOTO: Valborg Isaksson



Assyriska Babylonföreningen är en träffpunkt där alla 
våra medlemmar, vuxna som barn, har en plats där man 
kan ha kul, träffas och umgås. Våra aktiviteter består av 
föreläsningar, konferenser, kvinnofrågor, debatter, ung-
domsfrågor, barnhobbys, idrottsaktiviteter, teater, dans, 
musik, veckoträffar, tävlingar och utflykter.

Kontakt: Michael Mammoo, 0707-154 651
Facebook: Assyriskababylon Jönköping
E-post: assyriskababylonforeningen@hotmail.com

Bokcafét i Jönköping är en partipolitiskt 
obunden kulturförening med socialistisk grund-
syn.

Vårt syfte är främst att till låga priser för-
medla intressant litteratur.

Med vår verksamhet, som bland annat in-
begriper föredrag och studiecirklar, vill vi 
stimulera självständigt kritiskt tänkande och 
egna initiativ.

Bokcafét i Jönköping vill verka för solidar-
itet mellan förtryckta grupper, för ett klass-
löst samhälle.

BOKCAFét I JÖNKÖPING

Vi är en av de första Bosniska 
och Hercegovinska organisa-
tionerna i Sverige. Förenin-
gen var initiativtagare till 
öppnandet av statens repre-
sentation (BiH ambassad) i 
Sverige och många andra Bos-
niska föreningar i Sverige. 
Föreningen är i dag ekonomiskt 
stabil och väl etablerad i det 
svenska samhället. Vi är aktiva 
inom idrott, kultur och arrang-
erar flera studiecirklar.

Vi är en förening som 
försöker återskapa dom 
ljusare delarna av me-
deltiden. Vi sysslar med 
olika typer av hantverk, 
dans, musik och strid-
skonster. Vi åker ofta och 
träffar andra föreningar 
på större evenemang och 
arrangerar även egna ett 
par gånger om året. Vi 
träffas både hemma hos 
medlemmar och i vår 
lokal på kulturhuset.

meDeltIDSFÖReNINGeN JUNeBORG

mångfald i huset
Vilka föreningar är medlemmar i Kulturhuset?

Jönköpings FN-förening är en 
del av den svenska FN-rörelsen och 
knuten till Svenska FN-förbundet. 
Föreningen är partipolitiskt och 
religiöst obunden. Här får du möj-
lighet att möta nya människor, lära 
dig mer om FN och internationella 
frågor, arbeta med insamlingspro-
jekt, påverka och framför allt bidra 
till det viktiga arbetet för en bättre 
värld.

Gabriel Bake: 036-135484, 
0739-480596
Hemsida: www.fn.se/jonkoping
Facebook: Jönköpings FN Fören-
ing

JÖNKÖPINGS FN-FÖReNING

ASSyRISKA BABylONFÖReNINGeN

RF Avsikten är en ideell 
musikförening som fram-
förallt arbetar med att ar-
rangera punk-, hardcore- och 
metalspelningar i Insikten. 
På scenen samsas allt från 
lokala talanger till band 
från världens alla hörn inom 
dessa genrar. Föreningen 
sköter även själva lokalen, 
och bistår andra i att arrang-
era sina egna spelningar i 
Insikten.

Kontaktperson; Edin Jusufspahic: 0705-445403 
Hemsida: www.bkd-sarajevo.se 

BOSNISKA KUltURFÖReNINGeN SARAJeVO

Kontakt: rf.avsikten@gmail.com

ROCKFÖReNINGeN AVSIKteN

Hemsida: www.bokcafet.se         E-post: cafet@bokcafet.se         Telefon: 036-12 56 70

Folkets Bio visar kvalitetsfilm klockan 19:00 onsdagar och 
söndagar. Biljettpriset är 60 kronor. Barnfilm kostar 30 kronor. 
Betalningen sker kontant i kassan som öppnar en halvtimme in-
nan visning.
 
Hemsida: www.folketsbio.com
E-post: info@folketsbio.com
Facebook: www.facebook.com/folketsbiojonkoping

 

FOlKetS BIO

Gameboards & Broadswords Syd är en av Sveriges 
äldsta spelföreningar. Föreningen vilar på fyra ben näm-
ligen figurspel, samlarkortspel samt roll- och brädspel. I 
lokalen på andra våningen i Kulturhuset är det aktivitet 
veckans alla dagar, från tidig eftermiddag till sen kväll.  
Under helgerna arrangerar vi spelhelger och turneringar i 
samarbete med Studiefrämjandet.

Kontakt: Hasse Lans, 070-486 68 91
Hemsida: www.gob.se

Jönköpings Sportdansklubb (JSDK) 
är en ideell idrottsklubb med 1200 
medlemmar. Vi ingår i Svenska Dans-
sportförbundet och dansar allt från so-
cial motionsdans till tävlingsdans! Vi har 
kursverksamhet fem dagar i veckan un-
der tolv veckor på våren och på hösten, i 
flera av de populäraste danserna. 

Kontakt: Elisabeth Arrehn-Knutsson, 
0760-327 342

Hemsida: http://www.jsdk.se/                 E-post: jsdk@jsdk.se

JÖNKÖPINGS SPORtDANSKlUBB

Vulkanteatern jobbar enligt principen att om det är någon som har en favoritpjäs, 
så är det den föreningen sätter upp. Vi har spelat barnteater, drama, komedi, fars, 
folklustspel, historiska pjäser, musikaler, klassiker, kabaréer med mera. Föreningen 
har lite ljud, ljus, kläder och rekvisita och arrangerar utbildningar i skådespeleri, regi, 
ljus, smink med mera.

Kontakt: Stefan Lillieberg, ordförande, 0709-459410, 
Hemsida: www.vulkanteatern.se
E-post: styrelsen@vulkanteatern.se

VUlKANteAteRN

Hemsida: www.juneborg.nord-
mark.org

GAmeBOARDS & BROADSwORDS SyD

Motionsrummet är en förening som sysslar med motion i alla 
slags former, vi gör helt enkelt det som medlemmarna vill syssla 
med. Det anordnas även med egentillverkade träningsredskap och 
utomhusaktiviter. Folkhälsan är viktig för oss och vi jobbar även 
med bildning inom ämnet.

mOtIONSRUmmet

Kulturhuset har för tillfället elva medlemsföreningar. 
Vissa har fasta lokaler, medan andra hyr in sig på mer 
eller mindre regelbunden basis. Medlemsföreningar 
hyr lokaler till subventionerat pris, mot att de hjälper 
till med driften av Kulturhuset.



Min kulturhusresa började re-
dan när jag kom till Jönköping 
för 10 år sedan.  
   Eftersom jag då var aktiv 
narkoman och inte kapabel 
att kunna delta nästan alls 
minimerades aktiviteten i 
Kulturhuset till att besöka 
”Gemenskap i Jul”. Där kunde 
jag andas ut från mitt svarta 
kaosliv. Det var en oas där allt 
var gratis, där det inte ställdes 
några krav på mig alls och där 
jag reservations-löst kunde äta 
av maten och ta del av gemen-
skapen. Där fick jag hopp, ett 
frö såddes som bidrog till att 
jag fem år senare kunde bli 
drogfri.

Det var också till Kultur-
huset jag styrde mina steg 
när jag några år senare ka-
pitulerat och bestämt mig för 
att leva drogfri. I Kulturhuset 
fanns den självhjälpsgrupp 
där jag fick möjligheten att 
bli drogfri och hitta verk-
tyg att kunna vara drogfri en 
dag i taget. Jag besöker fort-
farande gruppen varje vecka. 
   När jag blev drogfri fick 
jag energi och lust att inte 
bara vara en betraktare 
utan bli en deltagare i några 
av verksamheterna som 
bedrivs i huset, bland an-
nat i Kafé Nyfiket.  
   När jag anmälde mig som 
ideell arbetare där mottogs jag 
med öppna armar och innes-
löts genast i den gemenskap 
som finns på Kulturhuset i 
Jönköping. Det bakades kak-
or - som ibland brändes - det 
skapades verksamhet, lagades 
mat, storstädades, fejades och 
putsades. Jag är passionerat  
förälskad i huset, människor-
na, att jag får vara kreativ och 

Kulturhusresan
På Kulturhuset blev jag drogfri

skapa verksamheter där inga 
krav på duktighet ställdes 
och ställs. Det är en verk-
samhet där vi delar med oss 
och lär av varandra.  
   Kulturhuset får mig att 
känna mig delaktig. Jag får 
känna att det betyder något 
att jag och många med mig är 
där och skapar kulturell verk-
samhet. Som den administra-
tive samordnaren sade för ett 
tag sedan: ”Annica kan vara 
ansvarig hon är pålitlig”. Vem 
skulle ha sagt något sådant 
om mig för fyra år sedan och 
dessutom låta mig ta hu-
vudansvar för Nyfiket med allt 
vad det innebär?

Min tid här på Kulturhuset 
är en resa och en pågående 
sådan i skrivandets stund. Hur 
kommer den att bli i framtiden 
om Kulturhuset toppstyrs av 
tjänstemän anställda av kom-
munen? Om det blir verk-
lighet kommer mitt och mån-
ga andras ideella engagemang 
att försvinna. Och en kultur-
epok kommer att gå i graven. 
    I dag är jag pålitlig - genom 
att jag får ta ansvar har jag 
formats till att bli en per-
son jag aldrig trodde det var 
möjligt att bli.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Green och Ann-Mari Nilsson, 
kommunalråd är glada som barn på julafton.

Ville få bort verksamheten
Någon striptease i kommunens egen regi är dock inte att 
vänta. Kommunstyrelsens ordförande Mats Green(M) 
berättar att ledningsutskottet i kommunen under våren gett 
ett uppdrag till medarbetarna vid Jönköpings Kommun om 
att fastigheten ska hamna under kommunens kontroll för att 
slippa verksamheten som Green menar varit en olägenhet.

WWW.KULTURHUSETSVANNNER.WORDPRESS.COM

Annica Landberg
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För information om turerna kring Kulturhuset, mediarap-
portering, kommunens utredningar, verksamhetsberättelse för 
Kulturhuset eller vad det nu må vara. Kolla:



KALENDARIUM
tISDAGAR ONSDAGAR tORSDAGAR lÖRDAGAR SÖNDAGARmÅNDAGAR

Nyfiket öppet 18-20
 Pankaksmåndag

Arrangörsgruppen  18.00
 Möte i Nyfiket. 

GoB -  Magic,  18.00
 Brädspel

JSDK - Stora salen 17-22
 Scenen

Nyfiket öppet 18-20
 Folkkök, soppa

Bokcafet öppet      17-19

G&B -  Netrunner 18.00

JSDK - Stora salen 17-22
 Scenen

Nyfiket öppet 18-22

Bokcafét öppet  17-19

Gob - Rollspel 18.00

Folkets bio 19.00

Nyfiket öppet 18-20 
- Stick och hantverkscafé

JSDK - Stora salen 17-22
 Scenen

GoB -  Rollspel, 18.00        
 Figurmålning

Nyfiket öppet 09-14

Loppis  07-13

Bokcafet öppet 10-13

GoB - Brädspel 12-18

Nyfiket öppet 18-20 
 Folkkök, pizza
Bosnisk barndans 16-18 
 Vinden
GoB - Rollspel 12-18
Folkets bio 19.00
JSDK - Scenen 16-22
 Stora salen
 Studion

1 PREMIÄR: Nyfiken Scen 
 18.00, Nyfiket.
2 Shanti Mela Insläpp 19.00
3 ABF, Teater- 14.30
4 ABF, Teater - 09.00, 11.00
6 Folkets Bio
8 Klubb Solstickan ¤
8-10 Spelhelg GoB
10 Folkets Bio
  Småfolkets Bio - 15.00 
  Jubileumsvisning - 16.30
13  Folkets Bio
 15 Stödkonsert
15 Skivrelease
17 Folkets Bio, 
  Jubileumsvisning, 16.30

mARS APRIl
2         Folkets Bio
  Påsklovsvisning - 14.00- [Gratis]
  Kortfilm - 19.00 - [Gratis]
3 JKPG Straight Edge SPELNING
4 Spelning - Insikten
5 Klubb Solstickan ¤
7 Folkets Bio
  Småfolkets Bio 15.00
10 Folkets Bio
11-12   SM i Warhammer, GoB
13 RF Avsikten - Spelning
19  Klubb Solstickan ¤
19-20   Spelhelg GoB
20 UKM- Ung Kultur Möts
30 Kulturhuset firar 30 år,
 det ska firas!

2 JKPG Straight Edge SPELNING
3 Klubb Solstickan ¤
14 Folkets Bio
  Kortfim - 19.00 -  [Gratis]
17 Klubb Solstickan ¤
17-18 Qom Ut
18-22  Fotoutställning
  Mullsjö Folkhögskola, Vinden
20-26  Scenkonst Biennalen
24-26   Spelhelg GoB
25  Shanti Mela
31 Klubb Solstickan ¤

mAJ

    Det pratas mycket om “armlängds avstånd” inom kultur-
politiken. Kortfattat: politikerna ska inte vara inne och de-
taljstyra kulturell verksamhet. Historien har nämligen visat 
att många politiker har en svårtyglad vilja att ständigt sätta 
ekonomisk lönsamhet först – ofta på bekostnad av konstnär-
lig kvalitet, kulturell tillgänglighet, demokrati, rättvisa och ett 
värdigt samhälle att leva i. Därav principen “armlängds avs-
tånd” eller håll tassarna borta!

    Oberoende av vad Jönköpings kommunpolitiker säger sig 
vilja göra med Kulturhuset – fylla den med en annan slags 
kultur och/eller förändra ramarna, så tror vi inte riktigt att de 
förstår vad de gör. De förstår inte självaste kärnan. Det är så 
mycket mer än en byggnad. Det handlar inte bara om ett hus, 
utan om något större.
Det kravlösa, fria, öppna och levande kulturskapandet (och 
-utövandet) och mötet mellan människor från vitt skild bak-
grunder, historier, intressen, generationer, kulturer etc. ger 
en fantastisk hybrid.

    Det finns inget färdigt recept för hur man ställer sig utan-
för etablissemanget och organiserar ett autonomt kulturhus. 
Jönköping gjorde det för 30 år sedan, vi gör det nu. Vi kan 
bara inspireras och lära av varandra. Det är många i det fria 
kulturlivet som minns och fortfarande pratar om vad som 
hände i Jönköping då och vad huset sedan fortsatt att föda, 
nära och leverera. Kampen har stått som förebild och exempel 
genom hela landet. Aktivism är en organism med förgrenin-
gar genom tid o rum. Den lever överallt i olika faser och den 
kommer inte dö.

“

“

“
Verket (Umeå)

Kontrapunkt (malmö)

Ungdomens Hus (Uppsala)

Vad säger föreningar ute i landet om Kulturhuset?
För en fortsatt utveckling av Kultur-
huset i dess nuvarande form - för ett 
öppet, fritt och medlemsstyrt kul-
turhus - mot politikerstyret av Kul-
turhusete - för den fria kulturen. 
   Skriv på uppropet genom att 
besöka adressen nedan eller läs in 
QR-koden här bredvid.
Det fungerar så klart alldeles ut-
märkt att skriva under på listorna i 
Nyfiket också!

SKRIV PÅ UPPROPet!

20 Folkets Bio
22 Klubb Solstickan ¤
23  Klubbfest - JSDK
24 Folkets Bio        
  Jubileumsvisning, 16.30
25 JKPG Straight Edge SPELNING
29 RF-Avsikten SPELNING 
29-31 WetterLAN

Vad väntar du på ? Kom och var med!

Har du frågor? Ring till
Jon på 036-19 01 81
Telefontid mån-fre 12-16

DANS StUDIeCIRKlAR FIlm RePlOKAleR lOPPIS KONSeRteR  teAteR  ROll- OCH BRäDSPel SNICKeRI mm

w w w . k u l t u r h u s e t s v a n n e r . wordpress.com

StÖDtRÖJOR FINNS I NyFIKet
Vill du visa ditt stör för Kulturhuset 
och för medlemstyret?

Nu finns det stödtröjor att köpa i Nyfiket 
till förmån för Kulturhuset! 100 pix ko-
star den. Pengarna går bland annat till att 
trycka denna tidningen.

Mer grejer tillkom-
mer hela tiden...


