Konst -och- Kultur Centrala Hisingen (KKCH).
En fokusgrupp inom Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH). KKCH fokuserar på frågor som rör
konst -och- kulturlivets utveckling i Centrala Hisingen.
Centrala Hisingen tillhör den förstorade innerstadsutvecklingen i Göteborg, och det ställer krav på att
en så viktig beståndsdel som konst -och- kulturliv tillgodoses. KKCH tittar på behoven från såväl
professionellt yrkesverksamma konstnärer med olika inriktningar i det fria kulturlivet, kulturutövare
på amatörnivå, konstnärliga utbildningar som från konst och kulturkonsumenter i olika åldrar.
KKCH diskuterar också hur övergången från förortstillvaro till framtiden som norra delen av
Göteborgs Innerstad bör utvecklas. Vad skillnaden däri ligger och vilka konst -ochkulturverksamheter som skulle fungera, samt hur dem placeras i stadsbilden.
Fokusgruppen riktar sig in på tre delar som är viktigt för Centrala Hisingens utveckling: Konstnärliga
magneter, Lokaler och Konst och Kulturs betydelse som samhällsbärare

1. Konstnärliga magneter
Centrala Hisingen saknar idag konstnärliga magneter som drar till sig både konstnärer av olika slag
och publik. KKCH verkar för att konstnärliga magneter med tydlig form och inriktning i separata
byggnader såsom konsthall, scen, biograf, konsertlokaler, konstnärliga utbildningar mm förläggs och
öppnas i Centrala Hisingen. Deltar också aktivt i att göra planerade konstnärliga magneter så
funktionella som möjligt för såväl utövare som publik. Hitta och visa på förebilder, visa på skillnader
mellan olika verksamheter, komma med förslag, hjälpa till med problemlösningar mm.

2. Lokaler
Verksamma konstnärer boende i Centrala Hisingen har idag problem med att hitta billiga lokaler i
trygga områden i närhet av hem och boende.
De flesta åker idag över älven och arbetar, vilket kostar mycket i både resor och tid för konstnärers
redan små och ansträngda budgetar. KKCH verkar för att både befintliga lokaler kan omvandlas till
konstnärlig verksamhet under bl.a. omflyttningsprocesser, och att även nya planerade lokaler i

3. Konst och Kulturs betydelse som samhällsbärare
Genom att ge Centrala Hisingen konstnärliga magneter och lokaler för konstnärlig verksamhet blir
det bättre balans av konst -och- kulturlivet i Göteborg som helhet. Om man förlägger konst -ochkulturställen mellan butiker, restauranger, bostäder mm så blir det mer tillgängligt och ger ett bra liv
för dygnets olika faser som tillgodoser invånarnas olika behov. Det håller också liv i och ger inkomster
för näringslivet stora och små aktörer som finns och nya som kommer att etablera sig i området.
Göteborg som helhet och stadsdelarna på Hisingssidan blir betydligt roligare att leva i. I Europa och
världen finns det många bra exempel på hur ett blomstrande kulturliv i ett område genererar ökad
turism och omsättning även i samhällets övriga delar.

