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Fikamuseum i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Under våren 2020 tog representant för Turistrådet Västsverige i kontakt med ordförande i
kultur- och utbildningsnämnden i syfte att undersöka om intresse förelåg att tillskapa ett
Fikamuseum i Alingsås.
Representanter från kultur- och utbildningsnämnden, kultur- och utbildningsförvaltningen
samt Turistrådet Västsverige har i juni och i augusti träffats vid två tillfällen för att ytterligare
få information i ärendet. Turistrådet Västsverige är ett bolag som helt ägs av Västra
Götalandsregionen och vars uppdrag är att utveckla och marknadsföra den västsvenska
besöksnäringen.
Turistrådet påtalar bland annat att fikakulturen är unik för Sverige och att den går att koppla
till Alingsås som har en tradition av kafé- och bagerihistoria vilken finns dokumenterad redan
från 1731. Genom att lyfta fram sitt kulturarv kan Alingsås, enligt Turistrådet, likt Textilmuseet
i Borås och Rörstrandmuseet i Lidköping utveckla en besöksnäring kopplat till sin kultur- och
industrihistoria. Redan idag bedriver kultur- och utbildningsförvaltningen turistfrämjande
aktiviteter inom turismnäringen såsom ”Fikavandringar” som rör Alingsås bageri- och
kaféhistoria.
Turistrådet Västsverige har presenterat ett möjligt koncept för ett Fikamuseum och erbjuder i
ett första steg kultur- och utbildningsnämnden att delta i en halvdags workshop där syftet är
att undersöka om det finns ett intresse för att arbeta vidare med tanken på ett fikamuseum i
Alingsås.
Kultur- och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till Turistrådet Västsveriges förfrågan
samt fatta beslut om man önskar delta i den föreslagna workshopen.
Ekonomisk bedömning
Turistrådet i Västsverige står för kostnader i samband med workshopen. Dock utgår arvode
till förtroendevalda i nämnden vilket betalas av kultur- och utbildningsnämndens budget.
Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige
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