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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Kreativa workshopar ger goda idéer

Hur samlar man in alla goda tankar och idéer
som finns om hur vi ska utveckla Ringsberg/
Kristineberg? Vi har valt att försöka prata med
så många människor som möjligt som kan
ha intresse för området. Vi håller möten och
workshopar i olika former, med många goda
idéer som resultat.

och roligare event för stadens gamers, säger Magnus
Stenbenke på Northern Sky efter workshopen.

Workshop med inriktning mat
På workshopen var det många som tyckte att området ska innehålla hela kedjan – odling, tillagning,
försäljning och servering. Att småskaliga mataktörer
kan samverka i gemensamma lokaler.

Under två workshopar med ett 15-tal deltagare vardera
diskuterades utvecklingen området, utifrån ett skapande-, innovations- och IT perspektiv respektive utifrån ett
matperspektiv. Deltagarna var företagare och intresseföreningar speciellt inbjudna av projektgruppen.

–Jag vill ha tillgång till ett större kök där jag kan anställa fler kvinnor och ungdomar som har det svårt.
Det skulle vara intressant att göra det i det här området men då krävs ett större tillagningskök, menade
Hala Baydoun på Mammornas café.

Workshop med inriktning skapande, innovation och IT

Det fanns också ett intresse kring att utveckla de gamla
jäskamrarna och möjlighet till att börja brygga öl igen.

På workshopen diskuterades bland annat att ett företagshotell med en kreativ atmosfär och större
gemensamma ytor skulle kunna finnas i området.
Även en öppen medborgarverkstad som stimulerar
eget skapande kom upp som förslag.

–Ett spännande och inspirerande möte om Ringsberg,
kanske kan ett ölcafé skapas här i framtiden där vi
kan komma närmre kunden, säger Robert Helberg
på Trädskogens Bryggeri AB.

–Vi söker hela tiden efter nya sätt för att få e-sporten att
växa. Efter denna workshop fick jag många bra uppslag
på hur vi, tillsammans med Ringsberg, kan göra fler

Har du idéer kring hur området ska utvecklas? Hör
av dig till Jonna Wehlin, projektledare. Kontaktuppgifter finns längst ner på andra sidan.

Anmäl dig till månadsbrev via e-post

Vill du ha detta månadsbrev även i fortsättningen? Anmäl dig på www.vaxjo.se/ringsbergkristineberg så
kommer det via e-post en gång i månaden.
OBS Anmälde du dig till månadsbrevet via e-post de sista dagarna i februari? Det blev ett tekniskt fel i anmälan som gjorde att din adress inte sparades. Felet är rättat men du behöver anmäla din e-postadress till oss
igen. Vi ber om ursäkt för besväret!

vad betyder kulturen för staden?
Följeforskare Anna Klerby
som jobbar inom kulturområdet med samhällsekonomiska analyser:
–Kulturen har en mångfacetterad betydelse som vi inte ofta
diskuterar och sätter ord på i
vår vardag. Den kan vara allt
från en besöksattraktion som
skapar arbetstillfällen i många
olika delar av den lokala ekonomin till att vara kittet som
håller samman ett samhälle. Genom kulturen förmedlar
vi kunskap och insikter mellan individer och mellan generationer, gemensam kunskap och gemensamma mål
skapar tillit som ger oss framför allt en tryggare vardag
men också ett effektivare samhälle.
Vad gör en följeforskare?
–Jag ska bidra till projektets utveckling genom
att vara rådgivare och ta fram kunskapsunderlag.
Samtidigt ska jag skriva en utvärdering av projektets
genomförande i relation till dess målsättning.

Cultural planning i Regionen

I mars hölls en utbildning i Cultural planning för kommunerna i Region Kronoberg. Lia Ghilardi från Noema Research
and Planning i London har introducerat
metoden i Sverige och var dagens guide
i hur Cultural planning kan användas
för samhällsplanering. Deltagarna fick
även lyssna på erfarenheter från Cultural
planning-projekt i Västra Götalandsregionen och Halmstad genom Simon
Roos från Halmstad kommun.

Området har en stark kulturhistoria, hur tror du
det påverka utvecklingen?
–Det bidrar genom att platsen finns i medborgarnas
medvetande. Det kan finns en stor omsorg om platsen, en vilja och engagemang att vara med och utforma den samt ett arv att varsamt ta hand om och finna
inspiration i. Men det kan också bli begränsande om
förväntningar på vad som ska bevaras inte stämmer
överens med önskemål och behov hos de individer
som nu aktivt ska bruka platsen. Det vore synd om
det blev allt för musealt, men mycket spännande om
det går att hitta en utformning där kulturhistorien får
liv men också uppdateras till samtid.
.

Idéen med Cultural Planning

Vi använder metoden Cultural Planning för att
utveckla Ringsberg/Kristineberg. Cultural planning
är en metod för samhällsutveckling med kulturella
förtecken. Det betyder att vi utgår från vad medborgarna tänker om platsen och att hitta platsens
själ. Dialog i olika former är ett viktigt arbetssätt.

visste du aTT...
…Ringsberg/Kristineberg till mesta
del har bestått av odling? Här har
funnits en storstilad plantskola med
tusentals buskar och träd till försäljning. Även det gamla folkskoleseminariet, nuvarande Ringbergskolan,
hade en egen trädgård för att lära ut
trädgårdsskötsel till studenterna. Hela
sänkan mellan Ringsberg och Kristineberg var då täckt av trädgårdsland.

Välkommen hit

Området ligger några minuter från
gågatorna i Växjö centrum. Du kommer hit via Västergatan och från andra
hållet via cykelvägen från Spetsarmossen eller från Kungsgatan vid Kulturskolan. I området finns idag förskolan
Stentrollet, Ringsbergsskolan, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Restaurangskolan, Hofs Lifs, PMs växthus,
Det fria ordets hus och Kulturskolan.
Titta gärna hit och upplev atmosfären.

- Diskussionen vi hade under utbildningen visar att det finns möjligheter
att testa nya sätt att föra in kultur och
kreativitet i staden genom att utveckla
tankarna kring det gamla bryggeriet i
Växjö. Min känsla är att detta kommer
att detta projekt kommer att bli framgångsrikt, säger Lia Ghilardi.

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