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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Invigning av
Grubbs system

Jonna Welin, projektledare

Lördagen den 17 september, under MAT i Växjö, invigs
det offentliga konstverket Grubbs system av Caroline
Mårtensson. Konstverket är en symbol för platsens historia
med odling, bryggeri och fängelse.
Titeln på konstverket, Grubbs system, är hämtad från Rut Grubb, som
1938 tillträdde tjänsten som Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör
i Växjö.
Konstverket är en labyrint och symboliserar det gamla fängelsets rastgårdssystem och odlingar. Utanför rastgårdarna mötte dessa odlingar folkskoleseminariets, landeriets och Hushållningssällskapets odlingar. De humlestörar som ingår i verket speglar det gamla bryggeriet.

Program

Tid: Lördagen den 17 september, kl. 15.00
Plats: Grubbs system, Ringsbergsområdet
n Invigningstal av Karin Eliasson, trädgårdsmästare
och konstnärlig ledare för trädgårdarna på Astrid
Lindgrens Näs och performance med konstnärsgruppen Kultivator.

Välkommen!
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Genom staketet
syns ett nyplanterat äppelträd.

Efter en skön sommar fortsätter arbetet med utvecklingen
av området Ringsberg/Kristineberg. Under hösten ska alla
tankar och idéer analyseras och
vävas in i den utvecklingsplan
som ska vara klar i december
månad.
Hur går arbetet till?
– Framför allt är det jag som
analyserar och skriver, men har
både en styrgrupp och arbetsgrupp
som stöd.
Vem beslutar om vad det ska
stå i planen?
– Det gör projektets styrgrupp,
men sedan är det politikerna som
väljer om planen ska förverkligas
eller inte.
Kommer alla tankar och idéer
med i utvecklingsplanen?
– Nej, allt kommer inte med. Men
min förhoppning är att så många
förslag som möjligt ska komma
med för att de som varit med ska
kunna känna igen något av vad de
har bidragit med.

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

Kulturplats för inspiration och upplevelser
Eva Pettersson arbetar
som drama- och teaterpedagog på Ringsbergskolan, en estetisk grundskola i området.
När musikskolan på
Kristineberg skulle bli kulturskola, arbetade Eva där som drama- och
teaterpedagog. Det var hon som startade dramaoch teaterverksamheten. Eva frilansar även som
regissör och är verksam inom Linneateatern. Eva har
deltagit vid tre workshops under våren.
– Oavsett vilka jag har varit på workshops med, så
har vi haft en gemensam önskan om en mötesplats för
olika åldrar och olika kulturaktiviteter. En plats där
alla kan inspireras, integreras och uppleva av varandra.
Du har deltagit på flest workshops, vilka var det
och hur upplevde du det?
– Jag har deltagit i en del workshops där olika målgrupper fått ge sin syn på hur projektet kan utvecklas.
Vad vi kan göra både för utemiljön runt Ringsberg/
Kristineberg och för verksamheterna som redan finns
här, samt ge förslag på hur vi kan skapa nya möten

mellan olika kulturaktiviteter. Jag har deltagit tillsammans med Ringsbergskolans elevråd och elevskyddsombud och därefter tillsammans med skolans
pedagoger och övrig personal. Som representant för
Linneateatern var jag inbjuden tillsammans med
många olika kulturaktörer och kulturentreprenörer.
Vad tycker du om området Ringsberg/Kristineberg?
– Det är ett fantastiskt miljöområde att både jobba och
bo i, framför allt för de äldre byggnadernas arkitektur
och form.
På vilket sätt vill du att området ska utvecklas?
– I dag används tyvärr utemiljön mer som en gångpromenad mellan byggnaderna, verksamheterna och
som bilparkering. Det vore fantastiskt om Ringsberg/
Kristineberg kan utvecklas till ett grönområde och en
kulturell mötesplats, både för allmänheten och boende
i området. Det är bra att Växjö kommun lyfter barn
och ungdomars kulturella intresse och erbjuder
kulturella aktörer och kulturentreprenörer en gemensam mötesplats. Det skulle också vara fantastiskt för
Ringsbergskolan att få var en del av Växjös kulturliv
och att Växjös kulturliv får vara en del av Ringsbergskolan.

Skrivarfestival, föreläsning och
filmvisning
Förutom all vacker grönska och fågelsång har skrivarfestivalen Word World
och filmvisningen av Yarden ägt rum på
Ringsberg/Kristineberg i sommar.
Skrivarfestivalen lockade ett tjugotal unga
skribenter och bestod av workshops, öppen
scen och pyssel.
Cirka femtio personer lyssnade till Mats
Sturessons föreläsning om ”Den nya arbetarlitteraturen – samtal kring Kristian Lundbergs
Yarden och andra texter om klass, kropp och
arbete”. Därefter visades filmen Yarden.
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