Regionförbundet södra Smålands veckobrev.

Regiondirektören
har ordet

Ny tågstation viktig pusselbit för
kulturföretag
Det var ingen slump att aktörerna bakom Funkisfabriken
valde att starta upp sin verksamhet i Diö. Att tågstationen
skulle öppna var helt avgörande för deras
företagsetablering.
2012 köpte Helen och Mikael
Widerdal den anrika
fabriksbyggnaden vid vattnet
Möckeln i Älmhults kommun. En
tung industrifastighet som efter
omfattande renovering kunde
öppna i maj förra året. Nu
fungerar huset som ett kreativt
nav där flera aktörer inom
design, konst och hantverk
huserar.

Stuprör blir hängrännor
för att fånga upp den
vårflod av regional
utveckling som nya
tågstopp i länet innebär.
Jag har i tidigare
veckobrev skrivit att det
inte finns ett egenvärde
i kollektivtrafik, men det
är en viktig förutsättning
för regional utveckling.
Etableringen av
Funkisfabriken visar att
en väl utvecklad
tågtrafik med stationer i
såväl stora som små
orter gynnar andra
områden som till
exempel kultur. Och
utan bra kollektivtrafik
spelar det ingen roll hur

- Innan man går in i en sådan här stor affär måste man
undersöka vad det finns för förutsättningar där byggnaden
ligger. När vi såg att det skulle satsas på att öppna den gamla
stationen bestämde vi oss. En tågstation innebär att många
människor har lätt att ta sig hit och det är viktigt för vår
verksamhet, säger Mikael Widerdal.

mycket bra kultur vi har,
om man inte kan ta sig
dit. Vi gör skillnad
genom samverkan
mellan
verksamhetsområdena.

Utbyggd tågtrafik
I december 2013 öppnades tre nya tågstationer i länet. Nu
stannar Krösatågen i Diö och Vislanda och Pågatågen i
Markaryd. Tidigare har nya tågstationer öppnats i Gemla,
Lammhult och Moheda. Det är exempel på några satsningar
som gjorts för att förbättra länets kollektivtrafik och därmed
underlätta för människor att bo, leva och verka i Kronoberg.

Apropå kultur. Utan
arrangörer får vi inte
heller tillgång till bra
kultur. I den regionala
kulturplanen för
Kronobergs län
konstateras att den
kulturella infrastrukturen
är beroende av ideellt
arbete och ännu fler
duktiga arrangörer i
länets kommuner. Den
12 mars bjuder Ljungby
kommun tillsammans
med landstinget och
regionförbundet in till
”Arrangörskapets Open
Space”. Där kommer
utmaningar och
möjligheter inom
arrangörskap att
diskuteras.

- Detta bekräftar att satsningarna på
nya tågstationer är riktiga. Kronobergs
län är ett typiskt landsbygdslän.
Möjlighet till kollektivtrafik är en av de
pusselbitar som ska fungera för att
företag ska etablera sig i en ort, för att
människor ska våga bosätta sig eller
skapa en verksamhet i en bygd.
Genom satsningarna har vi ökat
möjligheten för utveckling på de här
orterna med omnejd, säger Sven
Sunesson, trafiknämndens ordförande.
Etableringen av Funkisfabriken är en produkt av många
positiva krafter och det visar bland annat att samverkan över
regionförbundets verksamhetsgränser kan skapa nya
möjligheter för länets befolkning.
Kulturell infrastruktur främjas
För att ytterligare främja den kulturella infrastrukturen i länet
delar regionförbundet årligen ut kulturpriser och stipendier till
framstående kulturarbetare i länet. Priset till ”Årets bubblare”
gick senast till Helen och Mikael Widerdal, personerna bakom
Funkisfabriken. Läs mer om kulturpriset här.
Om ni är sugna på en vårutflykt till Diö finns aktuella tider och
turer på länstrafikens hemsida. Information om
Funkisfabrikens kommande event finns på funkisfabriken.se.
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Arrangörskapets
Open Space
Tid: Onsdagen 12 mars
17.00 - 20.00
Plats: Ljungbergmuseet
Anmälan: senast 5
mars.
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