


Vi träffades tisdagen den 10 mars 2020 på Sjöbo kommuns konsthall. Kvällen inleddes med en presentation av 
platsen Vombsjösänkan och projektet, därefter presenterade Kerstin Jakobsson hur man kan arbeta med kultur i 
ett biosfärområde med konkreta exempel från ARNAs arbete och på andra ställen i runt om i världen. 

Workshopen gick ut på att först presentera sig själv, vad man gör/gillar och sin plats. Sen fick alla sätta ut på kartan 
var deras plats var. Därefter hade vi gruppsamtal kring frågorna vad som finns, vad som saknas och vad som vore 
fantastiskt i området. 

Kvällen avslutades med en gemensam reflektion och sammanfattning, samt en snabb utvärdering.





Malmö 
Sjöbo

Patriks plats: 
universum inom sig 

när han utforskar ett 
kreativt arbete

Sara: nära konst, 
forskning, naturen, 
flyttar runt mycket

Insjön

Vollsjö

Farhult

Stranden

Fyledalen

Röddinge

Huaröd

Skogen

Kaj:
Skogen.
All skog

Skogen som plats

Per:
Pensionär, violinist, 

radioork.
Skapa en plats för 

kultur i Huaröd

”min yta”

Torna 
Hällestad

Kerstin:
historia om 
Hällestad

Kulturens 
Östarp

Sjöbo:
med och emot –
vill göra gott för 

Sjöbo

Fyledalen:
• Kokroki
• tecknarkurs
• Jobbar bra 

med fågelsång

Ystad-Österlen:
på sommaren

Dag Hammarsköld

Farfars 
torp



Annelie 
Ser system, hitta 
på nya system, 
utforskar med 

andra människor

Sara
Offentlig, 
konstnär, 
pedagogisk, 
Sjöbo 

Patrik
Skådespelare, 
filmare, 
entusiasmera, 
väcka idéer 

Nille 
Hammarlunda
Film, foto, drama

Kaj 
Bor i Malmö, 
jobbar med 
kommunikation, 
bra på att skriva 
och hålla i 
processer 

Kerstin Vikner
Intresserad av hur vi 
praktiskt kan utveckla 
kulturen, kulturarv 
UNESCO:s intentioner, 
mångfalden, tyst kunskap

Elinor
Kreativ, folktro, 
bilderböcker om 
skånska troll och 
väsen

Sophie
Idéer, utveckla 
Litterärt 
igångsättare

Kultur och fritid
kulturskolan



Att kunna jobba 
kreativt lokalt 
samt gillar idéer 
om att hitta 
samverkan 
kultur/natur

Samarbete med 
eko-kultur, natur 
satsningar på 
Mossagården i 
Veberöd m.m. 

Tillgängliggöra 
kunskap för den 
’’novisa’’ 
människan genom 
konsten. 





Småskaligt 
landskap (p g a 
mager jord?)
’’baksida’’

Mossagården & 
Mossagårds-
festivalen

Hörjelgården

Kyrkorna

Färsingen

Översilning

Natur
Kultur
Events
Biologisk Mångfald
Utbildning
Hampa

Natur och barn

Fantasi

Natur

Elfstrands 
krukmakeri
Veterantraktorer
EPA- traktorer
Slottsmiljöer
Biograf Flora
Möllorna

Billiga hus
Otillgänglighet
Yangtorp

Tillvaratagandet av 
lokal kultur 

Agrikultur
Mångfaldigt 
landskap

Storkens 
återkomst som 
häckfågel

Gamla hotellet i 
Vollsjö
ARNA
Kulturens Östarp
Övedskloster
Bjärsjölagård

 Landskapet, naturen och den 
biologiska mångfalden är en 
tillgång

 Särskilda platser och ”guldkorn” 
av mycket skiftande karaktär

 Evenemang i området –
festivaler och ”rundor”

 Områdets geografiska läge

 Det lokala är unikt!



Mötesplats med 
mat m.m
Fler affärer
Bypubar

Intresse för kultur 
inom politiken! 

Internt intresse

Kulturell arena 

Spontana mötes-
platser
Tolerans för kultur
Nyfikenhet

Lanthandlare
Hantverkcentrum
Markvägar  

Frilansarbetsplats
er/
kontor/lokaler

Fler mötesplatser 
för kulturskapare

Se det negativa 
som tillgångar
Kommunikationer
Året runt/
säsongsoberoende

Samtidskonst!

 Lokaler - till aktiviteter och 
arbetsplatser

 Mötesplatser och arenor för 
kultur

 Utbildning och kunskap om natur 
och kultur 

 Intresse och tolerans för kultur 
inom politik 

 Service och kollektivtrafik



Hållbart konferens 
& kulturcentra på 
Mossagården, byggt 
ned ekologisk 
hampa??

Utomhusateljé
Vandringscentrum
Lånehundar
Naturbarn 
Mer skapande 

Kulturen en 
självklar plats i 
samhället

Fler ekobyar

Se bygden blomma 
upp
Att kulturen hamnar i 
medvetandets 
centrum.
Kollektivtrafik som 
funkar på landsbygden

Få till ett 
generations-
kretslopp, 
attrahera utifrån & 
bevara kunskap.

Mångfald 
gemenskap!

Att skolorna skulle ha råd 
och möjlighet att utnyttja 
det lokala utbudet.

Att befolkningen skulle 
gynna det lokala även när 
de betalar (hemestra). 

Organisera processer 
och människor. 

Möten mellan 
människor som är 
inom konst och kultur. 

Gemensam 
riktning för 
kommunerna.
MYSEL – vi odlar 
svampar.
Politisk satsning på 
kultur.

 Befolkad landsbygd med 
gemenskap och mångfald

 Kulturen får högre status och 
genomslagskraft

 Ökad lokal ekonomi, ekologiskt 
och socialt liv

 Ökad politisk vilja kring 
kulturfrågor

 Kulturhus/kulturcentrum



c

• Komplext med 
kulturdimensionen

• Mycket att ta in på kort tid
• Gruppsamtalen bra!
• För lång presentation
• Mer tid till samtal/dialog

• Trevlig och bra lokal!
• God fika! 

• Komplext och ej så konkret 
med kulturdimensionen

• Mycket bra och 
inspirerande exempel

• Bra med exempel på hur 
man kan vända något 
negativt till det som blir 
det bästa i slutänden.

• Nya nätverk och kontakter 
värdefullt

• Vad blir nästa steg?

• Önskemål; sammanställa 
det inte bara genom att 
fota postit och skicka ut

• Dokumentera postit bättre
• Bättre pennor – svårlästa 

lappar
• Kartan projicerad på 

väggen fungerade inte så 
bra, det syntes dåligt och 
lapparna lossnade



Stort TACK för att ni alla deltog och gav oss värdefull input!

Vi kommer bjuda in till att fortsatta processen i form av en idéverkstad, förhoppningsvis under våren 2020 
(beroende på hur den rådande situationen med Corona utvecklar sig). Under denna träff tänkte vi fördjupa 
samtalet och ta idéer/tema vidare och se vad man kan göra tillsammans.

Vid ett senare tillfälle kommer vi också bjuda in till en utvecklingsverkstad, där man konkretiserar och utvecklar 
några av idéerna, antingen i form av projekt eller som verksamhetsutveckling.

Ni är också välkomna att kontakta oss om ni har fler tankar eller idéer!

På återseende!
Sara, Kerstin, Malin och Junaidah

Sara Ericsson: sara.ericsson@coompanion.se, 0733-91 44 33
Kerstin Jakobsson: arna.fagelriket@gmail.com,  0738-27 66 93
Junaidah Minnhagen: junaidah.minnhagen@coompanion.se, 0702-63 09 47
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