Solna den 10 februari 2021
Kultur- och fritidsnämnden

Nämndinitiativ om öppna väggar
Gatorna tillhör oss alla och självklart ska vi ha ett stort inflytande över dem; därför ska
gatukonst i olika former uppmuntras och banas väg för så att vi alla kan vara med och skapa.
Ett sätt är att ha så kallade “öppna väggar”, vilket finns i Malmö, Göteborg, Helsingborg,
Åmål och i flera delar av Stockholm (exempelvis Farsta).
En öppen vägg är en yta där vem som helst får skriva eller rita vad hen vill, en yta där folk får
måla fritt i det offentliga rummet. En öppen vägg kan brukas av många och vid väggen kan
människor mötas. Det är en kontaktyta mellan unga och vuxna; traditionella konstnärer likväl
som graffitimålare kan stå sida vid sida och skapa med allmänheten som publik. Det är också
en kul och kreativ sysselsättning för ungdomar, som kan hjälpa dem att hålla sig borta från
platser som är farliga, olagliga eller olämpliga.
Graffiti kallas ofta för världens största konströrelse och har varit populär i Sverige i mer än 30
år. Trots detta saknar konstformen ofta en yta att existera på, och det saknas kunskap och
insikt om denna konstform. Graffiti och gatukonst bör behandlas och ges samma utrymme
som andra konstformer. Graffiti är även behäftat med en demokratisk roll. Det finns många
människor som aldrig besöker muséer eller konsthallar som genom öppna väggar får en helt
ny möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck.
Anläggandet av öppna väggar behöver inte heller kosta särskilt mycket. I Helsingborg har
man lyckats hålla kostnaden på under 40 000 kr eftersom man nyttjade befintliga väggar som
sedan öppnades upp för allmänheten.
Vänsterpartiet vill se mer konst i det offentliga rummet, och vi ser att öppna väggar har stora
demokratiska och konstnärliga värden. Vi vill därför att staden uppmuntrar gatukonst och
öppnar upp offentliga ytor för fritt skapande i form av så kallade öppna väggar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
●

●

att Kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att anlägga öppna väggar,
inklusive lämpliga platser och kostnadskalkyler, såväl i befintlig stadsmiljö som i
planerad nybyggnation.
att Kultur- och fritidsnämnden efter en utredning av möjligheterna att anlägga öppna
väggar ges i uppdrag att i närtid anlägga en eller flera öppna väggar i Solna.
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