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Motion till Norrköpings kommunfullmäktige 

 

Fler affischeringsytor och utomhusscener 
Norrköping har ett sprudlande ideellt kultur- och fritidsliv. Det finns en uppsjö av föreningar, 
församlingar, teatersällskap, festarrangörer och kulturföreningar. Det är en styrka för Norrköping som 
helt enkelt gör våra liv bättre och roligare. Dessutom är ett rikt och aktivt föreningsliv viktigt för en 
väl fungerande och folkligt förankrad demokrati. Inte minst är det viktigt för studentlivet. Det är klokt 
av kommunen att stötta och utveckla föreningslivet – också gällande de mindre detaljerna.  

Norrköping har länge haft stor brist på affischeringstavlor där ideella aktörer kan göra reklam för sina 
arrangemang och sin verksamhet. I och med nybyggen och nya caféer i västgötabacken har många av 
de allra mest använda affischtavlorna i staden försvunnit. Samtidigt som de få plank som finns kvar 
ofta är märkta med ”Affischering förbjudet”. Det är illa för en kulturstad som Norrköping. Visst har 
informationsspridning via nätet och Facebook delvis tagit över affischernas gamla roll men där når 
man ändå aldrig den breda allmänheten utan oftast bara en begränsad grupp som redan delar 
specialintresset. Vidare leder avsaknaden av affischeringsytor till att det affischeras på olämpliga 
ställen. Affischkonsten är dessutom en intressant kulturform i sig själv. 

Lösningen är att kommunen ser till att det finns gott om affischeringsytor särskilt innanför 
promenaderna, kring Drottninggatan och universitetet. Det finns många sätt att göra det på, fria ytor 
med bättre ordningsregler (gällande storlek på affischer och bara en per evenemang exempelvis) eller 
inglasade och kommunalt skötta sådana. Man skulle som ett komplement också kunna tänka sig att 
kommunens del av de fristående Reklamtavlor ägda av JC Decaux som finns runt om i Norrköping 
skulle kunna användas för att samla ideella föreningars evenemangsinformation åtminstone ibland. 

Ett närliggande problem är avsaknaden av gratis utomhusscener i staden. Sedan Hörsalsparken 
byggdes om och scenen i Vasaparken revs så finns det en stor brist på sådana scener i den centrala 
staden. Dessa kunde tidigare under sommarhalvåret nyttjas av musiker, teatersällskap eller religiösa 
församlingar. Det saknas idag helt i centrala staden scener där en bredare allmänhet kan nås. 
Kommunen har enligt vår uppfattning mycket att tjäna på att stimulera den sortens gratis gör-det-själv-
kultur.   

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att kommunen ser till att det skapas fler affischeringsplatser i Norrköpings innerstad. 

Att kommunen ibland upplåter sin del av fristående reklamtavlor till ideella föreningars information.  

Att kommunen upprättar gratis utomhusscener i Norrköpings innerstad.   
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