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STORA HOTELLET I TOMELILLA 
Vad roligt att se så många på Stora Hotellet i 
Tomelilla den 3 september! Det var första gång-
en på länge som vi fick träffas fler än åtta perso-
ner – och snart blir det ännu bättre!

Det var ett inspirerande och intressant möte där 
medlemmar från Kulturnavet Österlen blanda-
des med politiker, tjänstemän och civilsamhället 
i Tomelilla. 

VD och fastighetsägaren Clara Bolmsjö berättade om sin vision för huset: att kultu-
ren ska föra människor samman – att huset ska vara öppet och välkomnande för alla 
skapande människor. Sedan fick vi en rundvandring i de slitna men fantasieggande 
lokalerna.
 

Tack alla ni som var där och bidrog med tankar och idéer. Ni som inte hade möjlighet 
att komma får gärna komma med idéer. Mejla tankar till info@kulturnavetosterlen.se 

FEST I NOVEMBER!
Snart får vi träffas som vanligt igen och vad kan då vara bättre än att ha fest? Är det 
någon av er medlemmar som vill hålla i en fest eller har en lämplig lokal att festa i? 
Minst 70 personer bör få plats. Hör av er till info@kulturnavetosterlen.se 
Ersättning för lokalhyra utgår från Kulturnavet.

940 MILJONER EXTRA TILL KULTURLIVET 2022
Kulturminister Amanda Lind föreslår att kulturlivet ska få ett extra stöd under nästa år 
för att stimulera till nystart efter pandemin. Läs mer här https://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2021/09/sveriges-kulturliv-ska-ga-starkt-ur-krisen/

GLÖM INTE RABATTERNA!
Som medlem i Kulturnavet Österlen har du rabatt hos (hittills) 18 olika företag här 
runt omkring: BilBengtsson, Rikstolvan, PL & ITE Produkter AB, Målerifirman Keller & 
Glenn, Kiviks Cafe & Bageri, Dekal & Dekor, ÖsterlenText AB, Åbergs Tryckeri, Ös-
terlens Datorsupport, Nisses Glas, Ramgården, AV/IT, Nilam Glasservice, Österlens 
Ramverkstad, Bokhandeln Ystad, Ystadtryck, Anderzon of Sweden och Repris i Rör-
um. Mer detaljerad info finns på hemsidan www.kulturnavetosterlen.se under fliken 
Vänner och förmåner.

För att kunna utnyttja rabatterna behöver du visa upp ditt medlemskort i Kulturnavet. 
Har du tappat bort det? Skriv till info@kulturnavetosterlen.se så skickar vi ett nytt.

Anna-Carin & Susan
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