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Kulturen på Edsvik har lagts ned. 
Är kulturen schack matt?

Sollentunas kommunpolitiker har låtit tömma Edsvikområdet 
på all kultur. Man ville ha rådighet över området.

Nu har det gått över ett år och inget har hänt.



Det före detta icke-nationalistiska Sverige uppvisar nu en besättning av minist-
rar, generaldirektörer och läkare som alla har en svensk flagga på kavajslaget 
eller annat synligt ställe. 
    Varje land i Europa slåss enbart för sin egen skull och EU verkar alltmer 
splittrat och ihåligt, inte bara på grund av brexit. Globalismen har det blivit tyst 
om, vilket måste irritera Rockefeller och hans vänner, för då syns en världsre-
gering bli alltmer avlägsen. För det är ju det globalismen går ut på.
    Här hemma kör vi vidare på gammalt svenskt vis. Vi har en egen modell. Och 
den är alltid bättre än omvärldens. Så har Sverige varit i minst sjuttio år.
    Det skjuts snart sagt var och varannan dag med dödsoffer som följd, men i 
coronavirusets töcken  försvinner allt. Asylsökande från främst Iran kliver in 
på svensk mark utan synbar karantän.
     Ja, Sverige är sig likt, vilket innebär att de som överlever coronan och dess 



följdverkningar på vår ekonomi kan se ljust på framtiden.
    Vi kommer att klara oss. Vi löser de här frågorna i enighet. De flesta av våra 
ministrar och generaldirektörer har ju full kontroll och beredskap. Oavsett vad 
som händer och sker. Jag har aldrig fått så många olika besked sen det började i 
januari. ”Det här är inget vi behöver oroa oss för. Det här är ingen pandemi. När 
det brusar upp åker överste Eppis till Somalia för att hjälpa det landet. Sen har vi 
väntat och sett på i två månader nu.
    Ja, det är detta som gör att Stallbackens Vänner inte kan ha möten eller årsmö-
te. När det kommer att ske har vi lika lite aning som våra experter. Vänta och se.
    När det här har lagt sig får vi ta tag i föreningens uppgifter. Om vi lever. 
    Så fort det blir möjligt hör vi av oss. I bästa fall.
    Under tiden kan vi ju gå ut på våra balkonger och vifta med svenska flaggan 
och sjunga nationalsången och leka italienare.
Hälsar
Lennart Högman
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Sollentuna kommun har köpt Thomas Lackes skulptur 
efter att Stallbackens Vänner hört sig för om de kunde 
köpa den. Nu står den där ensam på en regnig gårds-
plan. Galleriet är nedlagt sedan länge, föreläsningarna 
på Duvslaget fick flyttas, MC - museet har dragit 
vidare och restaurangen är nedlagd. Istället för kultur 
på Edsvik, har den ersatts av en gelateria!
    Vad månde kommunen ha i rockärmen? Ryktena 
går. Ska där bli ett nytt barn- och äldrecentrum, ett 
företagshotell eller ett Pingströrelsecentrum? Ram-
strand ville ju ha en stor aktör, om vilket det gick att 
läsa i alla de lokala tidningarna. Framtiden?
    Endast Kulturnämnden Sollentuna kommun vet.
    Även biografen är borta. Kulturnämnden ansåg att 
man enligt kommunallagen inte kunde stödja bio-
grafen, eftersom den var ett aktiebolag. Helt korrekt. 
Men. Märkligt, mycket märkligt. I alla år som Donoso 

drev konsthallen på ett förtjänstfullt sätt drevs den av 
hans aktiebolag, som stöttades ekonomiskt av kommu-
nen. Han betalade ingen hyra. I det fallet höll kommu-
nen tyst om sina åtgärder.
    Observera att alla dessa nedläggningar av kultur inte 
har någonting med coronan att göra. Allt skedde innan 
viruset förlamade vårt samhälle.
Anders Pettersson/Lennart Högman


