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Kn §1   Dnr:  KN.2011.64     
  
 Ansökan bidrag till teaterprojektet Just Nu   
  
Kn §1  2012-01-23  Ärendebeskrivning 

Anderstorps teaterförening har inkommit men ansökan om bidrag till 
teaterprojektet Just Nu, som är ett gränsöverskridande projekt mellan olika 
kulturgenrer. Premiären är planerad till den 12 oktober 2012 i konsertsalen i 
Gislaved. 
 
Projektet syftar till att samla flera kulturbärare i kommunen till en gemensam 
manifestation, som förenar musik, teater och dans. I projektet medverkar 
förutom Anderstorps teaterförening, Gislaveds storband och Gislaveds 
gospelkör. Dansgrupp hämtas från lokala förmågor. Kommunens 
utbildningsinstitutioner ges möjlighet att delta i olika delar av projektet. Främst 
gäller detta gymnasieskolan. Dans, grafisk design, och dokumentation är några 
områden som kan komma i fråga. 
 
Föreställningen ska skildra nittonhundratalets historia. Varje decennium 
kommer att skildras med teatrala tablåer som bygger på musik, sång och dans.  
 
Utöver från Gislaveds kommun söker projektet regionala bidrag och andra 
sponsorer.  Smålands Musik och Teater är en tänkt samarbetspartner i projektet, 
liksom Medborgarskolan. Budgeten omsluter drygt 900 000 kronor som 
innefattar den ideella arbetsinsatsen omräknat i kronor. Föreningen ansöker om 
ett kommunalt bidrag på 113 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till teaterprojektet Just Nu, Anderstops teaterförening Dnr. 
2011.64 
Kulturnämndens arbetsutskott §1 2012-01-09 
 
Ordförande Mary Fridén och projektledare Åke Fridén från Anderstorps 
teaterförening informerar kulturnämnden om projektet ”Just Nu”. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att arbetsutskottet ska bereda ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari för 
beslut i kulturnämnden den 20 februari. 

 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §2   Dnr:  KN.2012.3   880 
  
 Riktlinjer för städning inom biblioteksverksamheten   
  
Kn §2  2012-01-23  Ärendebeskrivning 

Under 2011 har kulturförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret tagit 
fram riktlinjer för hur biblioteken i Gislaveds kommun ska städas. Riktlinjerna 
innehåller gällande grundnivå för städningen. Tillägg om en högre nivå 
beträffande moment och frekvenser kan tecknas vid behov.  

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för städ inom biblioteksverksamheten 2011-12-01 
 Kulturnämndens arbetsutskott §2 2012-01-09 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till riktlinjer för städning inom biblioteksverksamheten 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §3   Dnr:  KN.2012.5     
  
 Delegationsbeslut 
   
  
Kn §3  2012-01-23  Ärendebeskrivning 

4.3 Bidrag till föreningar 
Finnvedin Katrilli har ansökt om bidrag till den årliga Kalevalafesten den 25 
februari 2012, Dnr KN.2012.2. Beviljat bidrag 1 500 kronor. 
Delegat: Kulturchef 
   
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut 
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Kn §4   Dnr:  KN.2012.4     
  
 Meddelanden   
  
Kn §4  2012-01-23  Ärendebeskrivning 

Kulturchefen informerar om projektet Mötesplats Gisle. 
 

 
 


