Kulturarena på Holmlia!
Kulturetatens kulturbruksundersøkelse for områdesatsingene i Oslo viser at vårt område er
på desidert sisteplass når det kommer til tilfredshet med kulturtilbudene. Dette henger
sammen med at det ikke finnes en kulturarena og at det er begrenset med kulturtilbud og
sosiale møteplasser. Vi kan ikke leve med at det satses så ulikt i byen vår, og at Holmlia alltid
prioriteres sist. Ønsket om en kulturarena på Holmlia er forankret lokalt gjennom lag og
foreninger, samt barn og unge. Å få på plass en kulturarena sentralt beliggende og på
nøytral grunn, vil gi løsninger og åpne rom for både amatør og profesjonell kulturutøvelse.
Dette vil igjen kunne øke tilfredsheten med kulturtilbudet betraktelig, og bidra til å bedre
livskvalitet og folkehelse i bydelen. Det vil og kunne skape arbeidsplasser for folk i bydelen,
sysselsette ungdom og bidra til at frivilligheten kan få blomstre.
Den frivillige stiftelsen Holmlia Kulturhavn er en pådriver for dette. Holmlia Kulturhavn har i
samarbeid med Oslo musikkskole fått på plass gratis kulturtilbud for barn på 1. til 4. trinn på
Holmlia: På Rosenholm skole våren 2022, og fra høsten på Lusetjern skole. Dette gir flere
tilbud for barn og unge, bidrar til bred rekruttering, kan hindre utenforskap, og å gjøre
kultur tilgjengelig for alle.
En naturlig videreføring og styrking av dette arbeidet er å få på plass en fysisk, inkluderende
og mangfoldig kulturarena i tett tilknytning til bibliotek, kulturtilbud og lokalsenter på
Holmlia. Ungene her møtes på tvers av bakgrunn på skolene, men for voksne er det få
treffpunkt på tvers av skillelinjer. Flere møteplasser er viktig for å styrke samhold og
stolthet, og det vil skape et bedre og tryggere nærmiljø. Det er viktig for ungene at de ser at
foreldrene også møtes på tvers av skillelinjer. Dette vil også bidra til å skape stolthet,
tilhørighet og framtidstro for bydelens befolkning og nye generasjoner. En storstue vil også
kunne romme politiske debatter, seminarer og blant annet styrke antirasistisk
formidlingsarbeid.
Holmlia Kulturhavn og OBOS har inngått intensjonsavtale om å samarbeide om etableringen
av kulturarenaen. Sammen ønsker vi å skape noe som både er en god møteplass for
befolkningen under arrangementer, og et sted å dyrke fram ideer og kunst for de som driver
med (eller ønsker å drive med) scenekunst i bydelen. Satsing på kultur for barn og unge er
både et inkluderingstiltak og forbedring av nærmiljøet, det skaper mestring og fellesskap.
Og man styrker stemmer som i dag vokser opp uten noe sted å uttrykke seg. Enten man
uttrykker seg med toner, rap, dans eller andre kunstformer, trenger fremtidens Norge
stemmene fra Holmlia.
Vi ber om at verbalvedtaket om kulturscene på Holmlia i tildelingsbrevet for 2022
prioriteres og tildeles 1 million til grundig utredning og forprosjektering. Videre ber vi om at
det tildeles 7 millioner til etablering av kulturarenaen og investering i nødvendig utstyr og
inventar.

