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Motion till Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
TILLGÄNGLIGGÖR KULTUREN I TIDAHOLM. 
 

Tidaholm är en kommun som har många fina kulturella skatter och vi har flera lokalite-
ter som nyttjas för att visa dem, dessvärre ligger de lite utspridda och är oftast svårtill-
gängliga för ett flertal grupper som till exempel de handikappade. 

 
Under åren har vi haft många fina konstutställningar i Turbinhuset på Ön, dock är det 

en ur handikappsynpunkt högst olämplig fastighet även om den i sig är kulturell. Om vi vill 
visa fler fina utställningar måste de även kunna besökas utav dem som har fysiska hinder, 
speciellt om vi skall uppfylla de handikappmål som vi som kommun skall uppfylla före 
2010 års utgång. 

 
De ”skatter” som museet förfogar över, som till exempel Askers samlingar, Tida-

holmskärrorna, Tidaholmsbilarna och mycket annat, bör komma våra invånare och övriga 
besökare till del. Vi har även visat Jan-Erik Ståhls fantastiska mopedsamling och frågan är 
huruvida den skall kunna bevaras i Tidaholm i framtiden, om tex. Ståhl överlåter den till 
Tidaholms museum så krävs det utrymme med tillgänglighet för bla funktionshindrade. 

 
Kommunen måste tillgängliggöra mer av det Tidaholm har att visa, samt göra det till-

gängligt för alla och gärna året runt. Kanske kan vi bygga ut nuvarande museum med yt-
terligare en ”kropp” och skapa en utställningshall för både konst och övrigt kulturellt.  

 
Det är viktigt att frågan utreds ordentligt, för att därefter få ett genomförande som visar 

på insikt om kulturella värden och tillgänglighetsaspekter. Med ett samlat grepp kan vi visa 
mer och göra det tillgängligt för fler. 

 
 

 
 

Undertecknad yrkar på: 
 

Att Fullmäktige beslutar om att det skall göras en utredning om hur vi bättre kan till-
gängliggöra kulturen i Tidaholm.   
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