
NYHETSBREV 8 
OKTOBER 2021

FEST!
Fredag 19 november 
kl 18.00 på Konstskolan 
SARA  i Simrishamn.
 

Tryck på svara till detta mail och skriv: 
”Jag kommer!” 
 

Knytis, men vi har soppa och bröd för dig som hellre 
vill bli lite bortskämd. Dryck tar alla med själva! 

HALVTID – VAD HAR HÄNT?

Nu har Kulturnavet Österlen funnits i ett år. Halvtid alltså. Då kan det vara dags för 
en summering. I det här lite längre nyhetsbrevet kan du se vad vi gjort sedan starten 
i oktober 2020.

Medlemsregister
Alla har tillgång till alla andra 135 medlemmars kontaktuppgifter. 

Hemsida med interaktiv karta
Medlemmarna är synliga för varandra,
men också för t.ex. uppdragsgivare.



Åtta nyhetsbrev

Facebookgrupp https://fb.me/g/2xj4GScdt/MIDIQ111 
Så att vi kan mötas på nätet! Länken gäller 48 timmar. 
Om du inte hinner använda den, maila: info@kulturnavetosterlen.se.

Introduktionsmöten
Tre introduktionsmöten i oktober 2020
när vi sjösatte projektet. 

Enkätundersökning, djupintervjuer och rapport
Mellan oktober 2020 – januari 2021 svarade medlemmarna 
på enkäter och intervjuer på frågor om förutsättningar, 
behov och önskemål för Österlens kulturaktörer. 
 

Till påsk 2021 publicerade vi 
resultatet i rapporten ”Leva för 
och av kultur på Österlen” och 
en digital presentation av re-
sultaten hölls i anslutning till 
det.

Dialog med tjänstepersoner och politiker 
Kontinuerliga möten med personer i den offentliga sektorn inom både kommun och 
region för att informera om behov och önskemål som kultursektorn på Österlen har. 

Medlemsförmåner
Under fliken Vänner och Förmåner på vår hemsida hittar du dem alla.

https://fb.me/g/2xj4GScdt/MIDIQ111
mailto:info%40kulturnavetosterlen.se?subject=
http://(om länken gått ut, sök på Kulturnavet Österlen Medlemsgrupp och ansöko om att gå med  


Stora hotellet i Tomelilla
Erbjudandet om att vara med och skapa ett 
kulturcentrum i Stora Hotellet i Tomelilla 
landade i Kulturnavets knä efter en träff med 
Clara Bolmsjö, VD på fastighetsbolaget Hemma 
på Österlen. Den 3 september bjöds alla med-
lemmar i Kulturnavet in på öppet hus på Stora 
Hotellet för att bekanta sig med lokalerna.

Övriga aktiviteter
Picnic på stranden i Löderup och Zoom After Work. 

FRAMTID – VAD HÄNDER FRAMÖVER?

Arrangera fysiska möten
Hur vill ni ses? After Work, workshops, frukostmöten, fortbildningar, eller annat?

Fortsatta möten med politiker och tjänstepersoner
Ett ständigt pågående arbete för att ingen ska tillåtas glömma konstens och
kulturens villkor! Tillsammans ska vi hitta modeller för att göra ert arbete lättare.

Fortsatt arbete med Stora Hotellet
Vi följer utvecklingen på Stora Hotellet i Tomelilla så att det ska vara till nytta
för er som medlemmar.

Bollplank för medlemmarna
Kontakta oss om ni vill bolla idéer och söka information.

Mentorsprogram
Vi bygger ett kontaktnät inom näringslivet för utbyte av erfarenheter och kompetens.

Gemensam marknadsföring
En svår nöt att knäcka, men vi jobbar vidare!

Framtida organisation
Hur ska Kulturnavet Österlen fortsätta och i vilken form? 

Och som vanligt, välkomna att kontakta oss med idéer, synpunkter och förslag!
info@kulturnavetosterlen.se 

Välkommen till Kulturnavet Österlen år 2!  
 
Anna-Carin & Susan

http://info@kulturnavetosterlen.se

