Följ kulturstråket mot Ringsberg och Kristineberg.
Förr var det ett område med odling och öltillverkning.
Nu utvecklar vi en modern mötesplats med rötterna
i det gamla Växjö. Välkommen att vara med!
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Utvecklingen av området Ringsberg/
Kristineberg går in i en ny fas
Efter en intensiv vår med insamling av idéer, tankar och behov från invånare i Växjö påbörjas
nu arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för området. Insamlingen har gjorts genom
dialoger och workshops. Sammanlagt har cirka 500 personer bidragit med sin syn på vad som
skulle påverka utvecklingen av området på ett positivt sätt.
Projektledare Jonna Wehlin:
– Viktigt för projektet har varit att komma i kontakt
med så många olika målgrupper som möjligt.
Kan du ge exempel på vilka du pratat med?
– Vi har både haft träffar där vem som helst har kunnat delta och mer riktade workshops där vi har sökt
upp deltagarna. Deltagare som vi har sökt upp har
bland annat varit studenter vid Linnéuniversitetet,
kulturföretagare, barn, unga och vuxna som befinner
sig i området i dag, barn och unga i Araby och på
Teleborg, företag kopplade till måltidsnäringar,
pensionärsföreningar och handikappsorganisationer.

Du har samlat in idéer, tankar och behov om
området, kan du ge några exempel?
– Insamlingen är inte bearbetad än, men många vill att
området ska få färre parkeringsplatser och mer parkmiljö. De flesta önskar sig ett eller flera ställen där man
kan fika eller äta mat. Även att kulturen blir mer synlig
i området önskas via arbetsplatser för kreativa företag,
utställningsytor och scen.
Är det för sent att lämna synpunkter?
– Det är inte för sent. Fram till september går det bra
att kontakta mig och lämna förslag.

tet av augusti.
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Trevlig sommar!

Populärt med kulturhistoria när Växjö växer
Thomas Lissing är journalist och fotograf inom
kulturområdet och har
ett särskilt intresse för
Växjös historia och utveckling. Thomas har skrivit den kulturhistoriska
skriften om Ringsberg/
Kristineberg.

Din skrift om Ringsberg/Kristineberg har blivit
väldigt populär, vad tror du gör att människor
värnar om stadens kulturhistoria?
– Just nu händer mycket i Växjö, staden växer. Då blir
det extra intressant att se saker ur ett historiskt perspektiv. Jag tror att många välkomnar utveckling, men
samtidigt vill värna om det gamla, det som i någon
mån är stadens identitet.

– Det som utmärker platsen är att den tidigare låg i
stadens verkliga utkant, och var fram till 1800-talets
mitt en helt vit fläck på kartan. Därefter präglades
området av fängelset, skolan och bryggeriet, tre
ganska dominerande faktorer.
Vad var det som intresserade dig mest när det
gäller områdets historia?
– Det mest fascinerande var nog hur lite vi egentligen
visste om områdets historia och att det fortfarande
finns ledtrådar kvar att följa upp. Till exempel
landeriet Ringsberg och dess byggnader.
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Scensommar erbjuder utomhusbio, Yarden
Tid: 4 augusti, kl. 20.30 - 22.30. Filmen startar
cirka kl. 21.30 • Plats: Det fria ordets hus,
Kungsgatan 29 C, Växjö, på baksidan av huset

Se den kritiker- och publikrosade filmen
Yarden, en filmatisering av Kristian
Lundbergs roman med samma namn. Innan
filmen bjuder föreningen Bibliotekets Vänner
på en läsning av skådespelare Mats Sturesson
under rubriken ”Den nya arbetarlitteraturen
– samtal kring Kristian Lundbergs Yarden och
andra texter om klass, kropp och arbete.”

I dagens utveckling av området försöker vi stärka
kopplingen till Spetsamossen, kan du säga något
om vilken relation områdena haft till varandra
historiskt sett?
– Mossen förvandlades under 1800-talet från ökänd
sumpmark till ett blomstrande fält, med odlingar och
trädalléer. Lantmätare Liedberg bodde på Ringsberg
och anlade en storskalig experimentalodling som vi
knappt kan föreställa oss i dag. Det finns få spår kvar,
men med arkivens hjälp skulle man kunna levandegöra
denna okända sida av Spetsamossen.

Välkommen !
Skrivarfestivalen Word World
Tid: 6 - 7 augusti 2016, kl. 10.00 - 16.00 • Plats:
Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö
En festival för skrivande ungdomar och
unga vuxna som är skapad av ungdomar
med syftet att uppmuntra, inspirera och
uppmärksamma ungas skrivande inom alla
kategorier. Festivalen innehåller föreläsningar,
workshops, öppen scen och andra kreativa
aktiviteter.

Läs hela programmet för Scensommar,
klicka här »

Du är välkommen att ringa kontaktcenter telefon 0470 - 410 00 eller skriva till e-post: info@vaxjo.se
vaxjo.se/ringsberg | facebook.com/vaxjokommun | twitter.com/vaxjokommun
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