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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Grannar med ett grönt
Ringsberg utanför fönstret
Eivor Andersson och Liza Trulsson bor
båda i lägenheter precis intill Ringsberg/
Kristineberg. Eivor har tillsammans med
sin man bott i huset sedan det byggdes
2004. Liza och hennes man har bott
där ett år. Under en fikastund hos Liza
berättar de om sin syn på området och
den kommande utvecklingen.
Vad tycker ni om området?
– Vi trivs och tycker att det är fint här. Vi ser många
människor som njuter av området, säger Eivor.
– Jag tänker att det är en fantastisk oas, säger
Liza, en oas där växtligheten och de gamla byggnaderna är viktiga.
Hur ser ni på områdets utveckling?
Båda är överens om att de önskar att platsens
lugn får finnas kvar och att nya verksamheter ska vara
jordnära med fokus på grönska. De är inte förtjusta i
all parkering som de anser förfular området.
– En av tankarna är att det finns ett lugn här som
fler borde få ta del av. Det är ett vackert område som
fler skulle kunna njuta av, säger Liza.
– Det är kul att området redan nu har blivit vackrare. Vi gillar labyrinten (Ruth Grubbs system) och
kupolen som lystes upp i vintras. Personligen hoppas
jag att Kulturskolan kommer finnas kvar i området.

Liza Trulsson och Eivor Andersson med utsikt över området
Ringsberg/Kristineberg.

När de övar marsch med orkestern på parkeringen
brukar jag öppna fönstret och njuta, säger Eivor.
– Jag tycker att det vore spännande att ha det gröna
som ett ledord i utvecklingen. Fortsätta jobba med
trädgård, park och odling som tema, menar Liza.
– Ett mysigt café eller en liten botanisk trädgård
hade varit fint, fyller Eivor i. Men jag är orolig för att
fler bostäder byggs eller att en stor restaurang flyttar
hit. Då kommer ljudvolymen i området öka. Det nya
får heller inte bli för storskaligt.

Känner du någon som är intresserad av att få nyhetsbrevet
direkt i sin e-brevlåda? Anmälan görs på www.vaxjo.se/ringsberg
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Ny bok av Thomas Lissing om
Växjös gamla fängelse
Boken utgår från de personberättelser från kvinnofängelsetiden
som Thomas Lissing tidigare forskat kring.
Förutom dessa livsöden kommer boken att
byggas på den historik som finns kring fängelset
i stort, hur fångarnas vardag såg ut, vilka som
hade sin arbetsplats där, vem fängelsedirektör

Visste du att ingen vet hur gammalt det lilla
reviterade huset vid Kulturskolans infart är.

Rut Grubb var och lite om vad som väntade
fångarna efter tiden på fängelset.
Planerad utgivning är sommaren 2017.

Huset är en gammaldags timmerstuga i två våningar
Det finns utmärkt på 1875 års stadskarta, men är
troligen äldre än så. Med tanke på dess utseende är
det inte otänkbart att det flyttades till sin nuvarande
plats tidigare under 1800-talet.
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