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Kommuneplanen for Malvik
Malvik kulturråd hadde årsmøte og etterfølgende medlemsmøte for alle 15 medlemsorganisasjonene den 6.
april. Her ble det redegjort for kommuneplanen v/kulturetatsleder Arve Renå – og invitert til innspill med frist
30. april.
På møtet ble behovet for ny ungdomsskole for Ytre Malvik særlig vektlagt – og da med etablering av
spesielle kulturlokaler i tilknytning til denne. Behovet må dekke administrasjon, øvingsrom og lager for
kulturskolen, samt egnede arenaer for å presentere ulike kulturuttrykk for et publikum. Disse kulturlokalene
trenges i tillegg til kultur‐salen som nå etableres i Ytre Malvik samfunnshus, som vil være "storstua" i
lokalsamfunnet og i tillegg skal fungere som gymsal for barneskolen.
I og med etableringen av det velfungerende Bruket kulturhus i den ene delen av kommunen, vil det
oppgraderte samfunnshuset og en ny ungdomsskole med en kultur‐del, bidra positivt til tjenlige
kulturarenaer også her. Vikhammer‐området er med sine ca 6000 innbyggere det største tettstedet i Malvik,
og er et levende lokalsamfunn som består av barne‐, ungdoms‐ og videregående skole, idrettsanlegg,
forretninger, servicebedrifter, omsorgsboliger, boliger, jordbruksarealer, grønt‐ og friluftsområde, motell og
campingplass.
Lokalsamfunnet i Ytre Malvik mangler også egnede lokaler for kunst, både verksteder og utstillingslokaler.
Dette må ivaretas, gjerne i forbindelse med lokaler som benyttes til andre aktiviteter, og som dermed trekker
folk til utstillinger og andre arrangement.
Kulturrådet er også opptatt av å bevare – og skape nye – utendørs møteplasser i kommunen. Dette kan
f.eks. være i form av parkanlegg som også tilrettelegges for opptredener av ulike slag, med egnede forhold
for både utøvere og publikum. Et minstekrav vil være tilgang på strøm, slik at det er mulig å benytte lyd‐ og
lysutstyr ved arrangement som krever det. Slike arenaer kan ligge der folk oppholder seg allerede, eller det
kan etableres som nye arenaer der det er naturlig å samle folk til kulturarrangement.
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