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Motion om att skapa ett kultur- och
föreningscentrum i Tensta av Rashid
Mohammed och Torun Boucher (V)
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Sedan hösten 2019 står de lokaler som tidigare inhyste Tensta gymnasium
tomma. Den omstrukturering av gymnasiet till ett Campus som startade förra
majoriteten har avbrutits och området töms nu succesivt på verksamheter. När
nu även stadsbiblioteket flyttar från Tensta träff kommer platsen bli än mer
öde.
Området utgör en blåklassad, arkitektonisk enhet med Tensta Gymnasium,
Tensta träff och en Sim- och idrottshall runt en öppen skolgård. Idag är detta
en plats som upplevs som otrygg med slitna lokaler och nedlagda
verksamheter. Vi finner det olyckligt att en så central plats i Tensta lämnas öde
under en längre tid.
Vi föreslår därför att staden undersöker möjligheterna att utveckla Tensta
gymnasium och Tensta träffs lokaler till ett kultur- och föreningscentrum.
Lokalerna skulle kunna fyllas med ateljéer, replokaler, dansstudios,
föreningslokaler med mera. I Tensta finns redan Tensta konsthall och det
skulle vara givande att i närheten också ha ateljéer och andra
kulturverksamheter. Platsen är dessutom centralt belägen och lättillgänglig för
såväl Tensta- som Hjulstabor.
Det finns stort behov av ateljéer i staden. Många konstnärer behöver hitta nya
lokaler då de i dagsläget har sina ateljéer i äldre husbestånd som antingen har
stora renoveringsbehov eller ska rivas för att ge plats åt nya bostadsområden.
Tensta träff skulle kunna erbjuda ett nytt kluster för konstnärer, men även
andra kulturutövare som musiker och dans- och cirkusutövare.
Målet är att få till stånd en plats med såväl yrkesverksamma kulturutövare som
ideellt föreningsliv och amatörverksamhet.
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Vi ser detta som ett bra tillfälle att kunna fylla Tensta gymnasium och Tensta
träff med nya verksamheter, erbjuda evakuerade konstnärer nya lokaler och
skapa mer liv och rörelse och därmed trygghet på en plats som är i stort behov
av detta.
Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att
- SISAB i samråd med Kulturnämnden och Fastighetsnämnden får i
uppdrag att se över hur Tensta gymnasium och Tensta Träff kan
utvecklas till ett kulturcentrum
Stockholm den 17 mars 2021
Torun Boucher (V) Rashid Mohammed (V)

