Forslag til kulturplan
Vi så på kulturplanen sin tabell over arenaer over kulturuttrykk at det var en del områder hvor
det var manglende tilbud. Underveis i diskusjonen kom det opp hvordan løsningen på dette
egentlig kunne slå to fluer i en smekk: arenaer for kulturuttrykk og møteplass for ungdom.
En mulig løsning for begge disse problemene kunne være et nytt typ ungdomshus, i lignende
stil som G60. G60 er et meget godt og viktig tilbud, men det er et lite lokale og fungerer for det
meste rundt et allerede etablert musikkmiljø.
Vår tanke er at det nye ungdomshuset skal være et tilbud for et bredere spektrum ungdom enn
det G60 er i dag. I tillegg til å være et møtested for ungdom, mener vi også at dette
ungdomshuset kan være en arena for mellomnivå/amatører, og potensielt proffe, å fremføre
visuell kunst, dans og film. Det vi har tenkt oss er et visuell og grafisk motstykke til G60.
Disse to profilene(møtested og kunstuttrykkarena) mener vi passer godt sammen, ettersom
grafisk kunst kan uttrykkes og organiseres på en måte som gjør den lett tilnærmelig. Vi i dagens
ungdomsråd er under formeningen at vår generasjons ungdom er mer åpen for, og mer villig til
å prøve nye ting. Vi mener det ligger en voksende etterspørsel etter arenaer for kulturuttrykk
som vi bør ha et tilbud for.
Med tanke på at vi blir en kommune på nå cirka 100 000 innbyggere i 2020, så skulle det nesten
bare mangle å ha to forskjellige tilbud for møteplasser og kulturarenaer for ungdom.
Lignende møteplasser finnes allerede i Lier og Nedre Eiker i form av Lier Musikkverksted og
Down Under. På Fjell har man Neon som er et godt brukt fritidstilbud for den bydelen. Det er
mange kilder, både nært og fjernt hvor man kan finne inspirasjon.
Man har tidligere tydd til oppussing av ubrukte lokaler for å huse slike tilbud, og dette er en
ressurseffektive måte vi ser dette kan realiseres på.

