
KÄRLEKSVECKAN 2017 – första planering  
Datum:  9 november 2016 

Plats: Utsikten, Motala 

1. Anders Björkman hälsar alla välkomna till mötet. 
 

2. Moa Wammar inleder med att sjunga och spela två sånger. 
 

3. Violet delar med sig av några tankar och dikter kring årets tema. 
 

4. Anders berättar vidare om planeringen. Lilla planeringsgruppen presenteras. Vi har 
20 årsjubileum i år!  
Efter detta tar vi en kort presentationsrunda:  

· Jessica Hallros, Tillväxt Motala 
· Lisa Klefborg, Hallen 
· Mannie Gustavsson, Borensbergs fritidsgård 
· Tina Lorentzon, Borensbergs fritidsgård 
· Lucas, Filippa, Molly - Hälla-elever 
· Peter Edlund, Platengymnasiet - har massor av idéer, delar gärna med sig  
· Maria Lidberg, Motala församling - jobbar med integration  
· Ulf-Henrik Östlund, Bostadsstiftelsen Platen och Röda korset. Har beställt 

teaterföreställning och Platen är dessutom stor sponsor av Kärleksveckan. 
· Monica Gjerstad, Röda korsets butik 
· Angela Ohlsson, Skolgårda 
· Hanna och Adam elever från Skolgårda  
· Gudrun Hellman, Frälsningsarmén kan hjälpa med lokal om så behövs 
· Steffan Karlsson, Maif fotbolls styrelse 
· Arnold Arvidsson och Inge Jonasson från Borensbergs "Sega gubbar", sjunger i 

kyrkor 
· Eva Storm, avslappningslärare, kan gärna göra det med andra 
· Monica Hellqvist, Livskraft, massage med mera. 

Kontaktlistor skickas runt och fylls i. 
 

5.  Gruppsamtal omkring temat med Lars Andersson   
"STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN" 24 mars -  1 april 

IDÈER 

HALLEN: 
Lisa berättar: Hon deltar i en planeringsgrupp med kommunens kultursektor, det är 
ett projekt som sträcker sig fler veckor, men parallellt infaller Kärleksveckan. "Min 
identitet" heter projektet. Det handlar om hur man bemöter varandras olikheter ex 
stöd för transpersoner mm. Hallen ska arbeta tillsammans med Motala pride mm. 



Vill någon engagera sig så får ni gärna höra av er till Lisa och Sofia Lykke på 
Konsthallen. 
   
SKOLGÅRDA SKOLA 
Föreläsning kring samma ämne (RFSL) som Lisa berättade om. Skicka fina 
meddelanden till varandra. Ibland sammanfaller det med våffeldagen och då 
bjuder man på det. Olika saker i arbetslagen.  
 
TILLVÄXT MOTALA 
Företagsträffar regelbundet. Jobbar med olika digitala kanaler, infartskyltar, 
Motala sjöstad, Motala kommuns hemsida. Instagramtävling med hashtag och 
kanske vinst - hotellnatt på Hotell Östermalm.  
 
HÄLLASKOLAN 
Traditioner, flowerpowertema, gemensam frukost på skolan inleder m an veckan 
med. Kärleksmums som man bakar, lunchmusik på skolan. Bjuder Bergvallaskolan. 
Kramrutor på skolan väldigt populärt. 
Vägg på fritidsgården, sätta upp. Självtagna bilder på vägg på fritidsgården - 
collagevägg. Intervjufilm - gick ut och frågade vad kärlek är för dem.   
 
 RÖDA KORSET 
 Har idéer, hemliga idéer :) 
 
SEGA GUBBAR 
Sega gubbarna - lördagskonsert 
 
UNGDOMSHÄLSAN 
Vill ha idéer till vad de kan göra i sin nya lokal. Vill gärna ha idéer från ungdomarna. 
 
ÖVRIGT 
Kulturskolan vill vara med minst tre ggr 
Charlottenborgskyrkan planerar att delta, och arrangerar Ungdomsmässa för alla 
konfirmander.  
Barncentrum planerar att ha aktiviteter hos sig. 
Landshövdingen kommer till invigningen, hon undersöker dessutom möjligheten 
att fylla på med fler deltagare och lilla gruppen har också lite idéer som de 
undersöker. 
Motala Convention Centre - kommer vara med i den fortsatta planeringen (kunde 
inte delta idag). De kan eventuellt ha lokaler, så även Platen 
Kulturakademin kanske gör något. 
Neurogruppen kommer ha saker på gång under veckan. 
Kulturskolan kommer att göra flera evenemang under Kärleksveckan: 
Blåsorkesterkonsert i samarbete med Motala/Linköping. Kompiskonsert under 
namnet ”Unika tillsammans”. Sångkonsert i samband med avslutningen av 
Kärleksveckan. 



Kvinnoklubben kommer att delta i Kärleksveckan och kommer att ha en träff i 
Föreningarnas Hus lördagen den 25/3 med medverkan av "Prästen och hans 
vänner" 

 

 
 

6. NÄSTA MÖTE 
 Preliminärt 31 januari 

7. Tack för idag 
 

 

 

Vid tangentbordet Pia Widegren 


