Solna kulturmiljöpris 2016
Med kulturmiljö menas den miljö som människor skapar. Vår pristagare ska ha gjort en insats för att
på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.
I år ger vi priset till en person som verkligen har utvecklat den lokala kulturmiljön i en av våra stadsdelar. Detta har skett på en och samma plats, vackert belägen vid en av stadens sjöar. Allt sedan 1999
har här bjudits på såväl lekamlig som andlig spis.
Kärnverksamheten på platsen syftar till att tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov – att äta
och dricka. Knappsoppa, goda bullar samt krav- och rättvisemärkta produkter är typiska exempel på
vad som stått att finna.
Men liksom atomens lilla kärna omges av en svärm av snurrande elektroner omges denna kärnverksamhet av en svärm av mänskliga aktiviteter. Teater, slöjd, sång, konstutställningar, konserter och
föredrag. Stoppkaféer på temat återanvändning där man får lappa, laga, limma, sy, skruva och spika.
Här ordnas stickkvällar såväl som bokcirklar, fågelvandringar såväl som filosofikaféer, stödkonserter
för flyktingar såväl som plakatmålning inför den lokala Prideparaden. Och här får stadsdelens unga
musiker vara förband på konserterna. Variationen tycks närmast oändlig.
Kafé Sjöstugan är så mycket mer än bara ett kafé. Det är en plats för hela människan med alla tänkbara behov som vi har och samtidigt en plats för möten mellan olika människor. Ett kulturellt centrum i Bergshamra. Ett viktigt bidrag till att stärka identitet och samhörighet i denna stadsdel i Solnas
utkant.
Hösten 2004 brann Kafé Sjöstugan ner till grunden. Men de som bor i Bergshamra och många andra
ville ha Sjöstugan kvar och bevisade detta i handling. Med hjälp av ett stort stöd från Bergshamras
invånare och företag kunde Kafé Sjöstugan byggas upp igen. Det är långt ifrån alla kaféer här i landet
som har ett sådant folkligt stöd och en vänförening som allt sedan dess är aktiv.
Och när Solna stad för två år sedan gjorde en utvecklingsstrategi för Bergshamra så tog man reda på
invånarnas favoritplatser i stadsdelen. Kafé Sjöstugan visade sig vara en av de mest populära.
Kafé Sjöstugan och allt som händer där är de många människornas verk. Men det finns en person
utan vilken vi definitivt inte hade haft något Kafé Sjöstugan. En motor som startade verksamheten,
byggde upp den igen efter branden och fortfarande driver den. En eldsjäl men också en människa
som valt att snarare ge plats än att ta plats.
Verksamheten har pågått och utvecklats under många år och det är hög tid att denna insats för Solnas kulturmiljö uppmärksammas. Det är med glädje vi tilldelar Annika Malmsten Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris 2016.
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