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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Ringsberg/Kristinebe
ny kulturell mötesplats i Växjö

Informationsbrev
om Ringsberg/
Kristineberg
Under 2016 har vi skickat ut
informationsbrev om utvecklingen
av Ringsberg/Kristineberg varje
månad. Under 2017 kommer vi skicka
ut ett månadsbrev i kvartalet med
start i april.

Vad händer framöver?

Utvecklingsplanen blir klar i januari
och skickas till kommunstyrelsen för
beslut. Därefter kan alla som vill ta
del av utvecklingsplanen.

Lästips!

Nu lyser Växjös största

Läs intervjun med Christer
och Jonna på baksidan.

julkula på Ringsberg ige

n!

Känner du någon som är intresserad av att få nyhetsbrevet
direkt i sin e-brevlåda? Anmälan görs på www.vaxjo.se/ringsberg

Det ska bli en mötesplats för alla!
Christer Carlsson är verkställande direktör
på Växjös kommunala fastighetsbolag,
Vöfab. Under 2016 har Christer varit projektägare för utvecklingen av Ringsberg/
Kristineberg. Projektledare, Jonna Wehlin
och Christer träffades för att summera året.
– För mig har projektet varit mycket lärorikt, säger
Christer. Metoden Cultural Planning hade jag bara
hört talas om innan men inte arbetat med. Under året
har jag verkligen sett metodens fördelar. Metoden är
invånardriven och invånarinflytande är oerhört viktigt
när vi arbetar med samhällsnyttiga frågor. Vi har
nu vid årets slut ett brett underlag vad våra invånare
tycker skulle kunna stärka området och Växjö, vilket
väger tungt när vi kommer till beslut.
– Vi kommer från olika delar av kommunen du och
jag, fortsätter Jonna. Jag har länge arbetat med kulturfrågor och mjuka värden medan du är byggnadsingenjör i grunden. Även vår styrgrupp kommer från
olika delar i kommunen såsom utbildning, samhällsplanering och tekniska frågor. Är det inte så att denna
blandning har varit en av projektets styrkor?
– Det tror jag verkligen också, svarar Christer. Vi
famlade lite i början då vi gick in i projektet utifrån
olika uppdrag. Men vi har hittat ett bra och effektivt
sätt att lösa alla frågor på, det sätt som blir bäst för
våra invånare.

Båda är eniga om att det är roligt
hur mycket engagemang som projektet har väckt hos
invånarna men också hos tjänstepersoner och politiker
i kommunen.
– Det känns som om Växjö har väntat på det här och
jag tror att Ringsberg/Kristineberg kan utvecklas till
en fantastisk plats i framtiden. I en stad som växer
så snabbt som Växjö gör får man inte glömma bort
mötesplatser där alla är välkomna, säger Christer.
– Just mötet mellan människor är det som utvecklingsplanen kommer handla om, fortsätter Jonna.
Mötesplatser främjar social tillit och därmed förmågan att sammanföra olika grupper i vårt samhälle.

Vi önskar dig

en God jul och ett
Gott nytt år!

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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