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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Sista tryckta nyhetsbrevet delas ut!
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Det här nyhetsbrevet är det sista som delas ut i tryckt version. För att fortsätta följa utvecklingen
av Ringsberg/Kristineberg anmäl din e-postadress på www.vaxjo.se/ringsberg. Då får du nyhetsbrevet
direkt i din e-brevlåda. Nyhetsbrevet kommer i slutet av varje månad.
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Ringsberg
ny kulturell mötesplats i Växjö

Kom och besök oss på Vårstad 28 maj
Träffa oss i vårt projekttält på Storgatan, Speakers Corner, kl. 11.00 - 16.00.
Program under dagen
Jonna Wehlin, projektledare, berättar om
projektet och utvecklingen av en modern
mötesplats med rötterna i Växjös spännande
kulturhistoria. Du kan lämna förslag på hur du
tror att området kan göras mer attraktivt. Via
mobilappen PEAR 4 VXO kan du också rösta
om framtida användning av en del av området,
i dag en parkeringsplats. Eller så kan du följa med
på stadsvandringarna till området.
Gäst: Röster från fängelset. Information om projektet, insamling av minnen och miniutställning.
Arrangörer: Växjö kommun, Det fria

n Kl.13.00 • Visning av appen PEAR 4 VXO.
Skaparna av appen från Linnéuniversitet demonstrerar hur du kan vara med och påverka utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg.
n Kl. 14.00 • Ringsberg/Kristinebergs okända
arv och dolda platser. Vandring med Samuel
Palmblad, 1:e antikvarie på Kulturparken
Småland.
Samling: Vi utgår från tältet, Speakers Corner.
n Kl. 15.00 • Ringsberg/Kristinebergs arkitektoniska historia. Vandring med kulturjournalisten
Thomas Lissing.
Samling: Vi utgår från tältet, Speakers Corner.

ordets hus och Folkuniversitetet.

Välkommen!

Makerspace – en öppen medborgarverkstad
Carl Johan Erlandsson arbetar som verksamhetsutvecklare på
Folkuniversitetet och
brinner för skapande
verksamhet.

Vilka ska använda verkstaden?
– Alla, oavsett bakgrund och kunskapsnivå. Förmodligen kommer verksamheten byggas på någon typ av
medlemskap. Men också öppna kvällar där människor
kan komma och skapa gratis eller ta del av ledarledda
workshops.

– Jag vill starta ett makerspace och tycker att det
skulle passa på Kristineberg.
Ett ställe dit människor kan
komma och skapa, lära sig tillverka och laga saker.
En öppen verkstad där medlemmarna lär av varandra.

Hur är intresset för makerspace i Växjö?
– De jag träffar och som håller på med skapande,
uttrycker ett behov och undrar varför detta inte
redan finns i Växjö. Nu har biblioteket startat upp ett
makerspace med inriktning på programmering och jag
tänker att det här blir ett fint komplement.

Hur skulle verkstaden se ut?
– Jag vill att deltagarna själva styr innehållet, men det
ska finnas en grunduppsättning av verktyg och enklare
maskiner såsom en 3D-skirvare och lödstation.
Atmosfären ska vara inkluderande och deltagarna
ska känna sig fria att skapa även om det smutsar ner.
Verkstaden ska också bli en slags mötesplats där till
exempel föreläsningar, utställningar och kulturarrangemang får plats.

När kommer verkstaden bli verklighet?
– Vi är sugna på att vara i längan nedanför Det fria
ordets hus. I dagläget har vi inte tillgång till lokalen,
så därför träffas vi så länge i ett rum i Grindstugan.
Men rummet är litet och några maskiner får inte plats.
Om man vill vara med, hur gör man då?
– Då kontaktar man mig på e-postadress
carl-johan.erlandsson@folkuniversitetet.se

Ny studiecirkel – Röster från fängelset
Första mötet är öppet för alla som är nyfikna på
Tid: Tisdag 24 maj, kl. 16.00 - 19.00.
vad det skulle kunna innebära att tillsammans
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö
starta en studiecirkel, där vi samlar in minnen och
Kostnad: Gratis
berättelser från den tid då fängelset i Växjö var
Anmäl dig gärna, men det är inget krav, till
igång. Vi samtalar tillsammans om hur intresset
e-postadress alexandra.stiernspetznylen@vaxjo.se
ser ut, vad ni är intresserade av och hur vi skulle
eller telefon 0470 - 414 56.
stödja en studiecirkel. Inga förkunskaper behövs –
bara nyfikenhet!
Sprid gärna inbjudan till vänner och bekanta.
serverar fika !
Väl mött – vi

Utställningen Birds
Se utställningen Birds – högt
flygande tankar 2 på Ringsberg/
Kristineberg. Alla vackra fågelholkar har satts upp av Hofs Lifs.
Välkommen!

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
Nyhetsbrevet ges ut av Växjö kommun. Texter: Jonna Wehlin

