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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ny kulturell mötesplats i Växjö

”Duvslaget”har flyttats till Kristineberg. Det
gamla huset tillhörde det närbelägna huset
Björkeberg.
Beläget högst upp på den gamla ättestupan vid Solberget har Duvslaget under många år varit ett synligt
”spökhus” från cykelvägen längs Kungsmadskolan.
På grund av säkerhetsrisken togs beslut om rivning av
Duvslaget. Beslutet omprövades när idén framfördes
om återanvända huset vid Ringsberg/Kristineberg.
HSB Sydost har därför, i samarbete med Hofs Lifs,
flyttat huset genom att dela byggnaden i två delar och
tillfälligt placerat huset vid Hofs Lifs för restaurering.
En idé som man har är att använda Duvslaget till att
presentera information om utvecklingen av området
vid Ringsberg/Kristineberg.
Duvslaget tillhörde huset Björkeberg som bygdes av
J. A. Björkman. Ursprungligen var byggnaden avsedd
att användas som stall för hästar. Men så blev det
aldrig. Däremot inreddes övervåningen till ett duvslag
med ett stort antal duvor. Halva bottenvåningen
användes till målarbod av sonen Carl Björkman.
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Huset Duvslaget

9

Han var målarmästare och drev familjefirman Björkmans färg-, tapet- och kemikalieaffär på Storgatan 33
i Växjö.
Björkeberg var ett stort flerfamiljshus. Det stod
färdigt 1892 och låg en bit in från Kungsgatan
mittemot infarten till Kristineberg. En liten grusväg leder än i dag ned till den plats där huset stod.
Björkeberg innehöll åtta lägenheter. Frälsningsarmén
hade sin första möteslokal där under några år i slutet
av 1800-talet. Huset ägdes av familjen Björkman
liksom det intilliggande huset Wikingsborg och även
Hovsberg vid Solberget. Björkeberg förstördes 1992 i
samband med en brand och revs senare.
I dag äger HSB marken där Björkeberg låg. Planen
är att uppföra bostadshus på platsen.
HSB har bekostat flytten av Duvslaget till en kostnad av 40 000 kronor.

Restaurangskolan flyttar
Restaurang- och livsmedelsprogrammet står inför nya
utmaningar. Restaurangskolans nuvarande lokaler är uttjänta
och skolan flyttar därför hösten 2018 till nya modernare lokaler
och miljöer på Kungsmadskolan.
Skolans flytt kan skapa nya möjligheter för utvecklingen av
området Ringsberg/Kristineberg.

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

Lena vill ställa om Växjö
Lena Jidne är engagerad i hållbarhetsfrågor som har med
miljö, klimat och social rättvisa att göra. Det kan till exempel
handla om att odla mat tillsammans med andra, som kollektivodlare, eller sprida information om rättvis handel genom
Fairtrade City.
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Vaför är du engagerad i nätverket Omställning
Växjö?
Omställning Växjö är ett nätverk av människor som
intresserar sig för hållbarhetsfrågor och som vill se
en omställning av Växjö till ett hållbart samhälle.
Hållbart både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
mänskligt. Vi träffas och diskuterar hur vi tillsammans kan skapa en bättre framtid för alla. Fokus
ligger på att hitta positiva lösningar och möjligheter
till förändring och försöka testa dessa i praktiken. Det
kan vara allt från att lära av varandra hur man lagar
saker till att ta hand om matspill från butiker genom
att laga mat och bjuda in till en gratis måltid och
social samvaro.
Hur kommer det sig att Växjö står som värd för
nästa års nationella omställningskonferens?
Omställningsrörelsen brukar man kalla den folkrörelse som står bakom tankarna om att ”göra det
själva”. Nationellt samordnas och stöds de lokala
initiativen av Omställningsnätverket – en nationell
förening för hållbarhetsfrågor. Omställningsnätverket
har i samband med sitt årsmöte en konferens om hur
arbetet med omställningsfrågor/hållbarhetsfrågor kan
utvecklas. Nästa år i oktober sker konferensen i Växjö.

Vad menar Omställning Växjö när man önskar
en mötesplats med fokus på ”tillgång framför
ägande”?
De allra flesta vill egentligen inte äga en borr, utan
det är hålet i väggen som man vill åt. Det finns ett
behov men det kan man uppfylla på flera olika sätt. Vi
vill se en mötesplats där vi kan skapa en annan hållbarhetskultur som tar bättre hand om resurser både
materiella och mänskliga. Delningsekonomi kan vara
en del av det hela med till exempel ett verktygsbibliotek, där man delar med sig av gammal och ny kunskap
och att laga och bygga saker.
På vilket sätt vill du att området utvecklas?
Området kan bli en manifestation av Växjös mål som
Europas grönaste stad genom att stimulera den hållbara utvecklingen med hjälp av kulturen. Kulturens
koppling till hållbar utveckling tror jag är ett av de
viktigaste områdena att utforska för att vi ska kunna
uppnå ett bättre samhälle. Det handlar om hur vi ser
på oss själva, vad vi strävar efter och vad som ger livet
mening. Jag tror Ringsberg/Kristineberg kan bli en
kreativ plats där kulturutövande och hållbarhetsfrågor
vävs samman och kan befrukta varandra.
Hur kommer man i kontakt med Omställning
Växjö?
Första steget kan vara att gilla Omställning Växjös
Facebooksida eller skriva upp sig på vår mejllista för
att få information om våra träffar och aktiviteter.
Det kan man göra genom att mejla e-postadress
lena.jidne@gmail.com.

Fira tredje advent på Kristineberg
Tid: Söndag 11 december 2016, klockan 14.00-17.00
Plats: HOFS LIFS, Kungsgatan 29-31, Växjö
Det blir adventsfint med stjärnor, lyktor och snurrade
saffranspinnar • Fru Knöppels djupröda familjeglögg
och även den hvita varianten med apelsinfiléer •
Förundran, gemyt och platsspecifik samvaro.

Varmt välkomna!

Du är välkommen att ringa kontaktcenter telefon 0470 - 410 00 eller skriva till e-post: info@vaxjo.se
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