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!

Ringsberg
Kristineberg
September 2016 • Nummer

7

Foto: Anders Bergön

Besök höstmarknaden på
Ringsberg/Kristineberg
Välkommen till UNDER EKARNA, en höstmarknad med
trädgårdskafé, jazzmusik, tenniskultur och fängelseminnen.
Tid: Lördagen den 1 oktober, klockan 13.00 - 17.00
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29, Växjö

Program
Kl. 13.00 • Höstmarknad med äpplen, majrovor,
fröer och trädgårdskafé

Kl. 14.30 • Jazz Manouche Swing Magnifique,
Stockholm

Kl. 13.00 - 17.00 • Sätt ett avtryck i historien!
Kom och var med i projektet Röster från fängelset.
Nu har du möjlighet att få hjälp att spela in ditt
minne från fängelsetiden och komma med i det
historiska projektet som drivs av Det fria ordets hus.

Kl. 15.00 • Mat och trädgård under fängelsetiden,
Håkan Nordmark, Kulturparken Småland,
Alexandra Stiernspetz Nylén, Det fria ordets hus,
Thomas Lissing, kulturskribent

Kl. 14.00 • Inledning, Jonna Wehlin, VöFAB/Växjö
kommun, Daniel Ekman, Hofs Lifs och
Åke Magnusson, Växjö Tennissällskap

Arrangör: Det fria ordets hus och Hofs Lifs

Kl. 16.00 • Promenad i fängelseträdgårdens spår
med besök i Grubbs system med mera
Kl. 17.00 • Avslutning

Välkommen!

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

Kulturellt kunskapscenter med
grön trädgårdspark
Daniel Ekman har varit verksam
inom den konstnärliga och kulturella
sektorn i mer än 20 år. De senaste sju
åren har Daniel arbetat med Hofs Lifs.
Du jobbar och bor i området, vad tycker du om
Ringsberg/Kristineberg?
För mig är området en typ av kulturell mänsklig
möjlighetszon. Det är en grön lunga i staden där det
går att andas, tänka och drömma. Där samexisterar
då, nu och framtid. De stora träden och byggnaderna
berättar om en annan tid. Med detta som grund kan
vi tillsammans göra något värdefullt och framtidsinriktat. Området vill bli använt, bli en mötesplats för
människor.
Du har länge velat utveckla Ringsberg/Kristineberg, varför just det området?
Tittar vi på Växjö uppifrån framstår området som
vår motsvarighet till Central Park. Det ligger där
utsparat och grönt mellan de stora gatorna, närmsta
granne med centrum. Väldigt många människor bor
och lever också sina liv nära intill.
Området bara väntar på att få utvecklas till en
vardagligt nyttjad mötesplats och inspirationsyta.
I Växjö finns ett uppdämt behov av en stor kreativ

mötesplats. Vi kan göra
området till kulturens
levande exempel på hållbar
samhällsutveckling.
Hur vill du att området
ska utvecklas?
Jag ser framför mig en
unik trädgårdspark som
omsluter och binder samman områdets olika delar. I
denna gröna atmosfär etableras flera olika kulturaktörer och kreativa näringsidkare. Inriktningen är
mat, trädgård, hantverk, musik, konst, ungdomsinitiativ och gärna ett kulturellt kunskapscenter.
Ett viktigt moment är att skapa goda möjligheter
för brett deltagande. Möten är ett ledmotiv. Möten
mellan alla människor. Möten mellan kulturarv och
framtid, mellan konst och vetenskap, mellan kultur
och näringsliv etcetera.
På sikt kan det bli aktuellt med större byggnationer
på höjden för att tillgodose det växande behovet av
lokaler. Det är betydelsefullt att planerna för Ringsberg/Kristinebergs utveckling svarar upp mot den
stora potential som området bär. Det finns många som
vill något nu. Samtidigt som platsen också vill något.

Visste du att cirka 600 personer har bidragit med sina tankar, idéer och behov till utvecklingen av
Ringsberg/Kristineberg.

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