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OSBY
– Det där med film och
nöje sitter antagligen
i  generna, tror Lars
Pettersson.

Han är huschef på
Medborgarhuset Bor-
gen och vill gärna lyfta
nöjeslivet till nya höj-
der.

– Min vision är ett
evenemang varje kväll i
veckan under årets alla
dagar, säger han opti-
mistiskt.

Hans engagemang
ger honom plats i  Osby
Hall of Fame.

Lars Pettersson verkar att
ha varit förutbestämd att
hamna som huschef på
Medborgarhuset Borgen. 

Att syssla med nöjesar-
rangemang, möta männi-
skor, förhandla och boka
och planera och...

Ja, kort sagt, att vara ett
nav i det lokala nöjeslivet. 

– Att mycket har handlat
om film är ingen slump, det
sitter nog i generna, tror
han.

Lars Petterssons far
handrullade film på stora

filmhjul före visningarna i
barndomens Hästveda.
Det var 1950-tal och bio-
grafen var inhyst i IOGT-
huset.

För 29 år sedan klev han
in på Borgen vid torget i
Osby. Uppgiften var att le-
verera filmföreställningar. 

– Man kan säga att det
varfilmen som lockademig
hit. Jag lärde mig hantver-

ket och körde alla föreställ-
ningar själv, minns han.

Sedan dess har utveck-
lingen gått snabbt. I dag
förfogar Lars Pettersson
över ett toppmodernt digi-
talt biosystem. Han kan
boka sändningar från värl-
dens stora scener direkt till
Bio Borgen.

– Våra operaföreställ-
ningar har blivit en succé.
Folk har kommit långväga

från för att uppleva opera i
Osby. Sådant känns viktigt.

Som huschef ser han till
att få verksamhet i Med-
borgarhuset. Det handlar
om att boka arrangemang
och lämpliga lokaler i den
stora byggnaden.

Här finns också ett per-
sonalansvar. Allt ska skö-
tas; från godisförsäljning
till biografmaskineri.

– Sedan ingår också att
marknadsföra huset och
våra evenemang. Folk ska
veta att det går att roa sig i
Osby. Vi vill ju gärna att
människor stannar kvar
här på hemmaplan, under-
stryker Lars Pettersson.

Medborgarhuset är med-
lem i organisationen Folkets
Hus och Parker. Hur filmut-
budet ska se ut i Osbyavgörs
genom en dialog mellan
Lars Pettersson och en pro-
gramsättare i Stockholm.

– Vi har 25-30 titlar i må-
naden att välja på. Det gäl-
ler att kombinera de stora
publikdragarna med sma-
lare men intressanta titlar.
Utbudet ska vara brett, alla
ska kunna få något, poäng-
terar han.

Lars Pettersson håller
med om att han är privile-
gierad i dag. Han jobbar
med sina stora intressen i
livet och de mänskliga mö-
tena är många.

Men det har inte alltid
varit så.

– Nej, faktum är att jag
har bara jobbat som hus-
chef på heltid sedan den
1 juni förra året. Hela tiden

har jag haft andra jobb ”vid
sidan om”.

Jobbet som busschaufför
hade han i dryga 20 år.
Dessförinnan var han ma-
skinsnickare och huvud-
skyddsombud på Brio.

– Ibland blev det lite för
mycket. Jag kommer i håg
en period då jag jobbade
varje dag i veckan., 18 må-
nader i sträck.

Hans bästa filmminne
handlar om premiären på
”Titanic”. Då var det också
premiär för förköp av bio-
biljetter i Osby.

– Vi hade en kö som
ringlade långt ut på torget.
Vid slutet avdagen låg bort-
åt 30 000 kronor i kontan-
ter på ett litet bord. Det var
helgalet!

Lars Pettersson har vi-
sionerom nöjeslivet i kom-
munen. Han pratar mycket
om samarbete, att skapa
”upplevelsepaket” mellan
exempelvis krogar och oli-
ka nöjesarrangemang.

– Ja, jag vill ju att det ska
hända något varje kväll i
veckan, året runt, sägerhan. 

Lasse Lindell

Lyfter nöjet till högre nivå
■ HUSCHEF PÅ BORGEN. ”Visionen är att något ska hända varje kväll i veckan, året runt”

Med utblick över nöjeslivet i Osby. Lars Pettersson ser fram mot en spännande höst med många stora evenemang på Medborgarhuset Borgen.                                                        FOTO: LASSE LINDELL

Parabolerna tillåter livesändningar från världens stora sce-
ner direkt till biosalongen i Osby.                       FOTO: LASSE LINDELL

HALL OF FAME

Hittills publicerade i Osby
Hall of Fame. Se alla på
www.nsk.se
2011:
Paul Tilly, Ylva Palmgren,
Tuta och Kör, Carin Mann-
heimer, Sven i Kulleröd, Six-
ten Svensson, Kjell Nilsson,
Sven-Ingvar Johansson,
Artur Stridh
2012:
Ingvar Kvarnhammar, Solve-
ig Nordh, Tord Jöran Hall-
berg, Tommy och Ylva
Swanson, Pia Lindberg,
Lars Pettersson


