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Rapport efter medborgardialog om kultur- och 
aktivitetshuset Träffens framtid 

Sammanfattning 
Under hösten 2012 har en medborgardialog genomförts om Kultur- och 
aktivitetshuset Träffen. Dialogen har riktat sig till medborgare och 
föreningslivet i Nyköpings kommun i syfte att ta reda på om föreningarna är 
intresserade av att utveckla verksamheten vid Träffen med stöd av kommunen 
samt vilka aktiviteter medborgarna vill se på platsen. Resultatet av 
medborgardialogen ska ligga till grund för beslut om utformning och förbehåll 
för ett kultur- och aktivitetshus vid Träffen för föreningsverksamhet. Resultatet 
ska också ligga till grund för en fortsatt dialog med föreningar om utveckling av 
aktiviteter vid Träffen riktade till kommunens medborgare. 

I dialog med föreningarna har det framkommit ett tydligt intresse att nyttja 
Träffens lokaler för egna föreningsaktiviteter. Flera föreningar vill samverka i 
gemensamma aktiviteter för ökat nätverksbyggande och integration, med 
Träffen som ett forum och mötesplats för föreningslivet. Det finns också ett 
intresse att utveckla administrativ samverkan mellan små föreningar i Träffens 
lokaler, med möjlighet att dela på kontorsutrustning m.m. 

De föreningar som deltagit i medborgardialogen anser generellt att Träffen har 
utvecklingspotential. Huset skulle kunna vara ett föreningarnas hus, men då 
måste lokalerna vara tillgängliga för aktiviteter och bokningar. Enligt vissa 
föreningar behöver lokalerna rustas upp för att vara attraktiva för verksamhet. 
Det finns önskemål om en daglig basverksamhet med fast personal och en 
vaktmästare på Träffen. Samtliga föreningar som deltagit i dialogen anser att 
ekonomin är en avgörande förutsättning för föreningarnas möjlighet att vara 
delaktiga. Lokalerna måste vara subventionerade med föreningsbidrag, 
hyrorna måste hållas nere och kommunen måste se över taxorna. 

En förening har uttryckt intresse att diskutera eventuellt ansvar över driften av 
Träffen. Nyköpings Folkhögskola har framfört önskemål om att diskutera 
eventuellt samarbete mellan Nyköpings kommun, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och folkhögskolan. Samarbetet skulle kunna skapa 
möjlighet för unga, sjukskrivna och långtidsarbetslösa att arbetsträna med 
arbetsuppgifter som vaktmästeri, städning och lokalbokning på Träffen. 

Genom en Walk and Talk där politiker mött medborgare på stan och mottagit 
synpunkter har det framkommit ett stort intresse att Träffen ska erbjuda 
aktiviteter som riktar sig till alla och att lokalerna kommer till användning. Om 
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Träffen kan vara en mötesplats som kombinerar föreningar, kulturevenemang, 
dans, konferenser och annat skulle det möjliggöra en välkommen integration 
mellan olika kulturer och åldersgrupper i Nyköping. 

Medborgardialogens förutsättningar och frågeställningar 
Under hösten 2012 har en medborgardialog genomförts om Kultur- och 
aktivitetshuset Träffen på uppdrag av kommunalråd Nicklas Franzén. 
Dialogens styrgrupp har varit Nicklas Franzén kommunalråd (V), Ulla-Karin 
Danielsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Cajsa Widqvist (S), 
ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Conny Jakobsson (V), vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt Marco Venegas (MP), ordförande 
i utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden. 

Dialogen har riktat sig till medborgare och föreningslivet i Nyköpings kommun. 
Resultatet ska ligga till grund för beslut om utformning och förbehåll för ett 
kultur- och aktivitetshus vid Träffen för föreningsverksamhet. Resultatet ska 
också ligga till grund för en fortsatt dialog med föreningar om utveckling av 
aktiviteter vid Träffen riktade till kommunens medborgare. 

Verksamhetsidé för Träffen 
Utgångspunkt för dialogen har varit en verksamhetsidé som innebär att 
Träffen ska vara ett kultur- och aktivitetshus. Träffen ska vara en levande 
mångkulturell, attraktiv och innovativ plats där människor möts, samarbetar 
och verkar genom föreningar, klubbar, institutioner och företag. Här ska 
erbjudas ett kulturellt, socialt och demokratiskt centrum där var och en kan 
utföra, utveckla och konsumera en mångfald av meningsfulla aktiviteter. Här 
ska byggas nätverk och ett brett utbud av arrangemang som alla är välkomna 
till ska förmedlas. Kultur- och aktivitetshuset Träffen ska uppmuntra till och 
skapa kreativitet, samarbete och optimism. Träffen ska vara ett växthus för 
framtiden. 

Lokaler till förfogande för föreningsverksamhet ska vara bottenvåningen i stora 
huset samt lokaler i omkringliggande hus. Stora lokaler på övervåning bokas 
via eventbolag som samordnar användning av lokalen med kommersiella 
evenemang. 

Frågeställningar och metod 
Genom dialog med föreningar har medborgardialogen efterfrågat besked om 
föreningarnas intresse av att med stöd av kommunen utveckla verksamhet vid 
kultur- och aktivitetshuset Träffen. Dialogen har också syftat till att utreda vilka 
aktiviteter som föreningarna är beredda att bidra med, samt under vilka 
förutsättningar de kan vara med och utveckla verksamheten på Träffen. 

Medborgardialogen har också genom konsultation med medborgarna 
efterfrågat besked om vilka kulturella aktiviteter medborgarna vill utföra, 
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konsumera och utveckla vid Träffen. Konsultationen har genomförts genom en 
Walk and Talk där politiker mött medborgare och mottagit synpunkter på plats. 

Deltagande föreningar 

Följande föreningar har deltagit i medborgardialogen. ABF, Afar-föreningen, 
Allkurd Kif, Attention Nyköping, Bryggeriets Kulturförening/Generator, 
Camerata Nicopensis, Filharmoniska Sällskapet, Folkdanslaget på 
Nyköpingshus, Friluftsfrämjandet, Föreningen Bryggan Nyköping, Föreningen 
Hand i Hand, Harg BK, Hörselskadades förening i Nyköping-Oxelösund, IFK 
Nyköping, IOGT-NTOs Juniorförbund Södermanland, Jazzgymnasterna, 
Kulturarvsalliansen, Kurdiska förening i Nyköping, Manskören SN, NK Villans 
vänner, Nyköping Stads Teater, Nyköpings BIS, Nyköpings Boxningssällskap 
(NBS), Nyköpings modellklubb, Nyköpingsortens Diabetesförening, NYMOS, 
Psoriasisföreningen Nyköping, Somaliska föreningen, SPF Oppeby-Harg, 
Synskadades förening i Nyköping (SRF), Verdandi-Brandkärr samt Nyköpings 
Folkhögskola. 

Dialog med föreningar 
Ett urval av kommunens föreningar inbjöds till ett så kallat World café i 
Träffens lokaler den 28 augusti 2012. Sammanlagt deltog 54 personer från 29 
olika föreningar. Genom ett särskilt utskick har samtliga registrerade 
föreningar i Nyköpings kommun getts tillfälle att lämna sina synpunkter och ta 
del av de frågeställningar som diskuterades vid föreningsträffen den 28 
augusti 2012. Tre föreningar samt Nyköpings Folkhögskola har lämnat in 
kompletterande synpunkter och förslag. 

Föreningarnas intresse av att utveckla verksamhet vid Träffen 

Deltagarna vid föreningsträffen ansåg generellt att Träffen har 
utvecklingspotential och ser positivt på att tänka nytt om aktivitetshusets 
framtid. Träffen är unik som lokal och omgivningarna har stora möjligheter att 
utvecklas. Det uttrycktes ett intresse att samverka mellan föreningarna i 
gemensamma aktiviteter för ökat nätverksbyggande och integration, med 
Träffen som ett möjligt forum och paraplyorganisation för föreningslivet. 
Träffen kan bli en ”väg in” i föreningslivet och en samlad kraft som kan stötta 
nya föreningar genom exempelvis utbildningar. 

Flertalet föreningsrepresentanter uttryckte intresse att använda Träffens 
lokaler för egna föreningsaktiviteter. Synpunkter framfördes om att ökad 
förståelse mellan föreningarna kan inspirera till nya verksamheter och möten 
med nya målgrupper. Träffen kan bli ett dragplåster, med åldersöverskridande 
och kulturöverskridande verksamheter. Föreningarna kan bredda sin 
verksamhet och arrangera större evenemang med stöd av varandra. De små 
föreningarna tycker att administrationen är tung. Träffen skulle kunna ge större 
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möjlighet till samverkan mellan framförallt små föreningar som kan dela på 
bland annat kontorsutrustning. 

Aktiviteter som föreningarna är beredda att bidra med 

Temakvällar föreslås där föreningar kan delta tillsammans och medlemmar 
och likasinnade kan träffas över föreningsgränser. Förslag lämnades om en 
samlad kalender för de aktiva föreningarna så det syns ute i kommunen vad 
som händer på Träffen. 

Många lämnade flera förslag på gemensamma aktiviteter och möjliga 
verksamheter i huset. Några föreningsrepresentanter önskar sig ett café eller 
en fungerande restaurang, gärna med rättigheter. Träffen skulle kunna slås 
ihop med Hjortensbergsbadet och ingå i en citycamping. Lokalerna kan 
användas för fester, konserter, föredrag, festivaler, körsång och bönemöten 
m.m. Fler förslag som nämndes var olika typer av dans, friskvård, teater, 
kurser för barn och vuxna, storbingo, parklek, loppis, bytesdagar, 
boxningsgala och boulebana. Man föreslog också temadagar som Nyköpings 
dag, Barnens dag samt föreningsdagar där man lär värdet av ideellt arbete 
och föreningsliv till unga. Alla nu nämnda aktiviteter skulle vara öppna för alla. 

Förutsättningar för föreningarnas delaktighet 

Flertalet av de föreningsrepresentanter som deltog i föreningsträffen uppgav 
att de är intresserade av att använda Träffen om förutsättningarna är de rätta. 
Huset skulle kunna vara ett föreningarnas hus, men då måste lokalerna enligt 
en del deltagare rustas upp och finnas tillgängliga för aktiviteter och 
bokningar. Det måste finnas bra parkeringsmöjligheter. Några deltagare 
önskar att de attraktiva uthyrningstiderna blev rättvist fördelade och uppdelade 
mellan kommersiella och ideella aktiviteter. Flertalet framförde önskemål om 
en fast vaktmästare på Träffen och daglig basverksamhet med personal. En 
förening förespråkade att en sådan daglig kontinuerlig verksamhet skulle 
kunna vara ett café eller en restaurang. 

Samtliga föreningsrepresentanter ansåg att ekonomin är en avgörande 
förutsättning för föreningarnas möjlighet att vara delaktiga. Lokalerna måste 
vara subventionerade med föreningsbidrag, hyrorna måste hållas nere och 
kommunen måste se över taxorna. 

En förening, IFK Nyköping, har uttryckt intresse för att diskutera ett eventuellt 
ansvar över driften av Träffen. Även Nyköpings Folkhögskola har uttryckt 
intresse att vara delaktig i verksamheten på Träffen. Folkhögskolan ser 
synergieffekter att vinna genom ett samarbete mellan Nyköpings kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och folkhögskolan. Föreningsliv och 
rehabilitering kan samverka utifrån enskilda behov och unga och 
långtidsarbetslösa skulle komma i kontakt med föreningslivet. Unga, 
sjukskrivna och långtidsarbetslösa skulle enligt folkhögskolan kunna ges 
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möjlighet att arbetsträna med arbetsuppgifter som vaktmästeri, städning och 
lokalbokning på Träffen. 

Konsultation av kommunens medborgare 
Dialogen med medborgarna har skett genom konsultation. Den 29 september 
2012 genomfördes en Walk and Talk på Stora torget i Nyköping där politiker 
mötte medborgare och mottog synpunkter på plats. Syftet med Walk and Talk 
har varit att inhämta information om vilka aktiviteter medborgarna vill se och ta 
del av på Träffen. I mötet med medborgarna framkom också en hel del 
synpunkter på lokaler och driftsansvar för Träffen. Även dessa synpunkter 
återges nedan. 

Efterfrågade aktiviteter på Träffen 
Under Walk and Talk lämnades flera synpunkter om att aktiviteterna på 
Träffen bör rikta sig till alla. Träffen bör vara öppet med gemensamma medel 
så att alla kan vara där. I all planering av aktiviteter måste integrationstanken i 
bred mening finnas med. Träffen ska kunna vara en kulturell mötesplats, en 
träffpunkt för alla åldrar. Till exempel pensionärer och yngre, människor från 
olika kulturer och med olika politiska bakgrund ska kunna göra saker 
tillsammans. 

Önskemål lämnades om att Träffen helst ska kombinera olika typer av 
aktiviteter och vara en plats för evenemang som inte får plats någon 
annanstans. Där ska finnas utrymme för lek, utställningar, dans, 
ungdomsaktiviteter, internationella konferenser, föredrag och 
musikevenemang m.m. Önskemål framfördes också om ett mysigt café, där 
kan man ha viskvällar på somrarna. För att Träffen ska vara attraktivt måste 
stället ha ett fungerande kök också ansåg en del. 

Förslag lämnades om att utnyttja Träffens hela yta och samverka med 
omgivande aktörer, till exempel genom att öppna upp mot 
Hjortensbergsbadet. En Citycamping skulle kunna byggas på Träffen som ger 
möjlighet till en enklare form av camping än vad långliggarna vill ha ute på 
stora campingplatser. Paviljongen på Träffen kan användas till fler 
verksamheter än vad som är där idag. 

Synpunkter på lokaler och driftsansvar på Träffen 
En synpunkt som lämnades under Walk and Talk var att träffen helst ska 
fortsätta vara kommunägt. En annan synpunkt var att man borde söka kontakt 
med intresserade investerare som kan hjälpa till med upprustning och kanske 
även driften av Träffen. Det kan vara för jobbigt för små föreningar att ta 
ansvar för att driva verksamheten. Ekonomin är viktig för föreningarna, det är 
väldigt dyrt att ordna konserter och andra evenemang. De nu gällande taxorna 
är alldeles för höga. Det gör att hyresgäster söker aktivt för att hitta andra och 
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billigare lokaler. Taxesättningen för Träffens lokaler måste ge utrymme för 
någon form av subvention även om den kan vara differentierad. 

Anläggningen måste kunna vara flexibel i sin användning ansåg flera. En del 
anser att Träffen är bra som festlokal. Särskilt bra att man kan äta och se 
underhållning samtidigt på Träffen vid evenemang där till exempel Rosvalla är 
för stort. En synpunkt lämnades om att Träffen borde vara kvar i samma 
utförande som nu. Om man bygger om finns det risk för att anläggningen 
tappar sin charm och funktion. En annan synpunkt var att lokalen inomhus är 
ödslig och borde byggas om. Utomhusteatern är fin för konserter men det är 
väldigt kallt där och därför borde den glasas in 

Synpunkter lämnades om lokalernas standard. Det måste läggas betydligt 
större vikt vid skötsel av anläggningen och även kvalitén på underhållet. Som 
det är idag så är det inte attraktivt att komma dit som hyresgäst då lokalerna 
knappt hunnit städas efter föregående hyresgäst. Den tekniska kvalitén är 
alldeles för låg och samma sak gäller fläktsystem och inredning. Det måste 
finnas en person på plats som är ansvarig för anläggningen.  
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