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Vi lever i en tid där vår vardag ställts på ända. Det vi tidigare tagit för givet är idag för många 
något att sakna och längta efter. Det kan handla om ett arbete att gå till, en ekonomi i balans, 
eller något helt annat som sätter guldkant på tillvaron.  
Coronapandemin har inte undgått någon. Oavsett vem du är eller var i världen du befinner dig 
så har den blivit en del av oss, av vår vardag. Detta ställer inte bara höga krav på den enskilde 
att hålla sig uppdaterad och följa FHM:s rekommendationer, utan även på kommunen. 
Kommunen har en viktig roll i att ge service och stöd till invånarna, bl a för att underlätta deras 
vardag.  
Hur gör man det i en tid när inget är som det bruka vara?  
Hagabion i Göteborg har en fin tradition där man öppnar upp sin biograf kostnadsfritt på 
julafton. Filmer som visas är allt från barnfilmer till klassiska och mer traditionella filmer. 
”På julafton håller vi öppet mellan kl 11 och 20 med film, glögg och pepparkakor – en god tradition 
och vi önskar er alla välkomna! 

För alla som vill fira jul – och som vill ha någonstans att vara. 
För alla som inte vill fira jul – och som vill ha något att göra. 

Vi visar en massa film och naturligtvis är det helt gratis denna dag – precis som det ska vara på 
självaste julafton.” – Hagabion 2019. 

Vi tror att ett liknande koncept i Borås skulle uppskattas av boråsarna och sätta en liten 
guldkant på deras tillvaro, kanske också i samverkan med näringslivet.  
 
M och KD har inspirerats av Hagabions goda arbete och vill nu föreslå följande: 

- Att skyndsamt utveckla förutsättningarna för att hålla biografen Röda Kvarn öppen för 
boråsaren, kostnadsfritt, under julafton.  

- Att förslaget genomförs med början till julen 2020. 
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