
MEDBORGARFÖRSLAG Datum_20/2 2012_____________________ 

 

Till 

Kommunfullmäktige 

614 80 Söderköping 
Presentera förslaget här. Motivera förslaget och beskriv hur Du anser att det skall genomföras. Fortsätt på ett separat blad om 

utrymmet inte räcker. 

 

Namn Namnteckning 

Ola Lönnqvist 

_____________________________________________________________________ 
Adress 

Kamrersgatan 2 E, 614 32 Söderköping 

_____________________________________________________________________ 
Telefon Telefax 

0121-21885 

____________________________________ _____________________________ 
E-postadress 

ola.lonnqvist@gamma.telenordia.se 

 

 

I anslutning till, enligt lokaltidningen, framfört förslag om uppförande av ”kulturhus” i Söderköping föreslår jag att detta,  

skall rymma: 

 

1* Kommunens samlade arkiv, med tillhörande personalutrymme, forskarplats och utställningsyta. 

 

2* Föreningsarkivet, som nu finns på en begränsad yta på Stinsen, med tillhörande personalutrymme, forskarplats och 

utställningsyta. 

 

3* Det gamla Läroverksbiblioteket, som förvaras i icke ändamålsenliga lokaler i Stadshistoriska museet, med tillhörande 

personalutrymme, forskarplats och utställningsyta. 

 

4* S:t Ragnhilds Gilles samlade arkiv, omfattande bl a Söderköpings Brunns arkiv, Arbetarföreningens arkiv, Carl Ströms 

bilder, Lokaltidningslägg mm mm, med tillhörande personalutrymme, forskarplats och utställningsyta. 

 

5* Stadsbibliotekets samlingar med litteratur handlande om Söderköping med omgivningar, med tillhörande 

personalutrymme, forskarplats och utställningsyta. 

 

6* Stadsbibliotekets litteratur och utrustning avsedd för släktforskning, med tillhörande personalutrymme, forskarplats och 

utställningsyta. 

 

7* S:t Ragnhilds Gilles hela Stadshistoriska museum, med tillhörande personalutrymme, forskarplats, utställningsyta och 

förvaringsutrymme. 

 

8* Föreläsningslokal kombinerad med Teatersalong, med tillhörande personalutrymme, omklädningsrum och förvaringsrum 

och yta för moderna teknik.  

 

9* Utställningsytan, för flexibel användning, för såväl konstutställningar som informationsutställning, kommunal 

marknadsföring, mindre musikframträdanden, med tillhörande personalutrymme och förvaringsrum. 

 

10* Informationssal för visning av ljud- bildspel om Söderköping förr och nu, med tillhörande förvaringsrum och 

teknikutrymme. 

 

11* Serveringsyta, med tillhörande personalutrymme, kök och förvaringsutrymme. 

 

12* Reception, med tillhörande personalutrymme. 

 

 

 

Ett väl fungerande och modernt kulturhus (allaktivitetshus) kan vara ett bidrag till att göra Söderköping attraktivt för de som 

där lever och verkar men även för turister och kanske även innebära att besökande fastnar för staden och blir dess nya 

invånare. 

mailto:ola.lonnqvist@gamma.telenordia.se


 

Ola Lönnqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Lönnqvist 

 

 

Varje medborgarförslag får bara handla om en fråga och måste röra någon eller några av kommunens 

verksamheter. Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas ej upp 

till behandling. Medborgarförslag skall inte heller röra myndighetsutövning gentemot enskild eller 

personärenden. 

Eftersom förslaget är en allmän handling och offentlig har vem som helst rätt att ta del av det. 

Alla i Söderköping folkbokförda invånare får lämna in medborgarförslag. 

Förslaget skickas till kommunen eller lämnas in i anslutning till något av fullmäktiges sammanträden. 

Fullmäktige överlämnar sedan förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

När fullmäktige sedan skall ta ställning till förslaget (så snart beredningen är klar, dock senast inom ett 

år) får Du en inbjudan till sammanträdet och då får Du möjlighet att själv yttra Dig. 

Personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen. Du medger att denna information får behandlas 

i kommunens personregister. Du medger också att Ditt namn får anges i fullmäktiges protokoll vilket 

görs tillgängligt på Internet. 

Har Du frågor kring hanteringen eller vilka frågor som får tas upp i ett medborgarförslag kan Du 

kontakta kommunstyrelsens kansli, Claes Thålin, 0121-181 35 eller Eva Rågetoft 0121-182 14 


