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Varberg 5 feb 2017 

 

 kommunstyrelsen/ kommundirektören 

 

Sveriges Tivoliägaresförening startades 1922  

Välrenomerade aktörer är anslutna branchföretag inom nöjesfält,cirkusar samt nöjesparker,Dessa samarbetar för 

det kulturella utbudet av evenemag och familjearangemang med artister och nöjesutbud ,för besöksnäringen. 

De senare åren har dessa kulturbärare blivit färre, 40% av branschen har försvunnit p.g.a. att förutsättningarna 

omöjliggjorts. ! vi är viktiga aktörer med cirkus och nöjesfält på hemvändar-dagar,marknader,traditionsfester i 

städer och på landsbygden. Från 2009-2016  har 450 st traditionsfester lagts ner för att det finns inga Cirkusar 

eller Nöjesfält som kan samverka, 

Detta då arrangemangsplatser försvunnit och där av nerläggning av berörda branchföretag.Samhällsutvecklingen 

med bebyggelse av bostäder,industrier,konstgräsanläggningar,banker och kontorsfasader samt dygnsöppna 

affärskomplex har trängt ut och berövar familjerna en central samlingsplats i stad och kommun,samt att de lokala 

komuikationsfärdmedlen ej är tillfredsställande.  

STFs medlemmar i cirkus/ nöjesfält har i generationer varit kultur aktiva bärare i besöksnäringsutbudet.Stora 

samarbeten med idrotts och föreningslivet har aktiverat och roat i generationer. Vårt kultur utbud är en 

underhållningsform som sträcker sig över generationsgränser/kultur/språkgränser vilket uppskattas av alla 

besökande. 

Det unika i vår branch är att vi kommer till besökarna och inte tvärt om.  

Årligen besöker en halv miljon kunder och 1,6 miljoner kunder nöjesfält, vilket gör vår branch till en av de 

attraktivaoch välbesökta evenemang / upplevelser. 

( VIKTIGA AKTÖRER FÖR INTEGRATIONEN) 

 

I många kommuner försvinner evenemangsplatserna på löpande band samt att markhyror  ökar..Vi har självklart 

inget emot varken konstgräs eller bostadsbyggande men vi anser att det sker på branchens och besöksnätingens 

bekostnad. Väldigt ofta när vi kontaktar eller blir kontaktade av en kommun/arrangör så finns det ingen lämplig 

evenmangsplats att upplåta . 

Observera då har ni i samma andetag nekat era kommun invånare ett kultur evenemang. 

STFs medlemmar ser sig som viktiga kulturbärare i samhället. 

Eu parlamentet har även uppmanat sina medlemstater att erkänna traditionell cirkus som en del av Europas 

kulturarv (2004/2266) (INI).Diskuteras även på ”UNESCOS” världsarvslista. 

På ESUs kongress i Lissabon/ Rom 2016 ( förklaring Europiskasammanslutningen för 

kulturarbetande företag från hela Europa som innehar cirkus/ parker/nöjesfält som är 

anslutna.)På ESUs kongress tog Påve Franciscus ( the holy father ) likt den tidigare Påve 

Benedictus XBI gjort, sin hand över oss och vår verksamhet som vår beskyddare . 

 

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma er på de utmaningar vår branch har, och 

uppmanar er till att i er kommun anordna en centralt belägen evenemangsplats. 

Detta bör snarast förberedas i det kommunala plan programmet för att direkt användas för det 

kulturella utbudet som cirkus och nöjesfält aktivt erbjuder kommunens besöksnäring. 

Detta sammanfaller även med vad Kulturrådet fått i uppdrag. 

Sveriges Tivoliägares branchorganisation ser framemot ett possetivt samarbete med ER 

kommun. 

 

Sveriges Tivoliägares förening tecknar genom styrelsen  

Ordförande   Pierre Heramb 
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