Kultur och fritid
Kulturens roll är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Det görs
bland annat genom att tillhandahålla mötesplatser som bibliotek, museer, badhus,
idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att fördela stöd till föreningar.
Centerpartiet vill stärka den inriktningen.
För att kultur ska vara mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära. Kulturens och
föreningarnas mötesplatser bidrar till kreativa orter, som människor gärna vill besöka, leva
och verka i.
Det centrala för kulturen är en fri mötesplats där vi träffas, skapar, gläds, oroas, blir
överraskade och gör nya bekantskaper. En plats där alla får ta del av och delta i kulturen,
som utöver att den berikar livet generellt, också bidrar till delaktighet och ett samhälle som
håller ihop.
•

det ska finnas fler offentliga platser, såsom parker, tätortsnära skogs- och
friluftsområden.

•

Färsna gård med sin unika miljö, de verksamheter som finns där och med
närheten till Norrtälje stad, ska fortsätta att utvecklas.

•

det ska finnas god tillgång till rid-, gång- och cykelvägar – även på landsbygden.

•

det ska finnas möjligheter att utöva spontanidrott i hela kommunen.

•

arbetet med Skapande skola ska fortsätta liksom att kulturskolornas verksamheter
ska finnas tillgängliga i hela kommunen.

•

kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla oberoende var man bor, vilka
funktionsförutsättningar man har eller vilken ekonomisk eller social situation man
befinner sig i.

•

det goda samarbetet med föreningar ska förstärkas ytterligare genom att
kontakterna med kommunen underlättas, så att föreningarna kan fokusera på sina
kärnverksamheter.

•

studieförbunden ska fortsätta att vara en viktig resurs för folkbildningen i
kommunen.

•

kulturutbudet inom vård och omsorg ska utvecklas.

•

Faktoriet (Roslagsmuseet) ska vara kvar i offentlig ägo och nyttjas för allmänt
ändamål.

•

visionen om kultursamverkan mellan kultur- och fritidskontoret och stadens
museer och stiftelser som har tagits, ska utvecklas även utanför stadens gränser.

•

utomhusscenen i Societetsparken ska byggas ut.

•

ett Föreningarnas Hus är ett starkt önskemål hos många föreningar
och ska utredas.

