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
April 2016

Två verktyg för att påverka
För att samla in dina tankar och behov har vi tagit fram ett brädspel,
En dag på Ringsberg/Kristineberg och en ny app för att kunna rösta om
vad en del av området ska användas till.
Nytt brädspel
Tanken är att spelet, på ett lustfyllt sätt, ska
hjälpa dig att komma på idéer för hur området
kan komma att se ut.
I spelet får deltagarna tillbringa en solig majdag
i området år 2020. Syftet är att föreställa sig hur
man skulle kunna använda området i framtiden.
Vad och hur man skulle kunna göra, samt var på
området man skulle kunna göra det.
Genom frågekort och situationskort så som årstid, tid på dygnet och väder lotsas speldeltagarna
fram till att forma sin framtidskarta av området.

Ny app – Rösta om ny användning av
parkeringsplatsen
Genom appen PEAR 4 VXO kan du vara med
och rösta om framtida användning av en del på
området, i dag en parkeringsplats. Du kan välja
mellan 4 olika förslag. I appen ser du också hur
många som har röstat.
För att använda appen måste du ha en smartphone och ett twitterkonto. Mobilappen har
tagits fram av Linnéuniversitetet i Växjö.
Appen släpps den 28 maj i samband med
gatufesten Vårstad.

Anmäl dig till månadsbrev via e-post

Vill du ha detta månadsbrev även i fortsättningen? Anmäl dig på www.vaxjo.se/ringsbergkristineberg så
kommer det via e-post en gång i månaden.
OBS! Anmälde du dig till månadsbrevet via e-post de sista dagarna i februari? Det blev ett tekniskt fel
i anmälan som gjorde att din adress inte sparades. Felet är rättat, men du behöver anmäla din e-postadress till oss igen. Vi ber om ursäkt för besväret!

Röster från fängelset
Alexandra Stiernspetz
Nylén arbetar på Det
fria ordets hus med
programverksamhet och olika projekt
som har koppling till
yttrandefrihet. Just
nu arbetar Alexandra
med projektet Röster
från fängelset.

Berätta om projektet?
– Vi vill gärna veta mer om vilka som satt på fängelset, de som jobbade där, varför man blev dömd och
hur det var att befinna sig där. Att sitta i fängelse är ju
ofta skambelagt och röster från de som blivit dömda
hörs inte så ofta. Vi vill också försöka samla lite minnen och berättelser som finns kring fängelset eftersom
vi tycker det är viktiga bidrag när vi vill skapa en bild
av fängelsetiden. Vi tror att det kan betyda något för
människor att veta lite om platsens historia.

– 1995 stängdes Växjöfängelset och då hade det
använts sedan 1848. Mellan 1914 och 1962 var det ett
renodlat kvinnofängelse.
Det fria ordets hus har
startat det här projektet för
att titta närmare på lokalhistorien och för att
vi vill lyfta röster från
fängelsetiden.

Vad händer i projektet just nu?
– Vi har haft ett första informationsmöte med en del
historik om fängelset. Man fick också skriva upp om
man var intresserad av att få fortsatt information om
projektet, om man hade något minne eller någon
berättelse att dela med sig av och om man skulle vara
intresserad av att vara med i en studiecirkel. Man kan
fortfarande anmäla sig till studiecirkeln genom att
mejla till e-post: alexandra.stiernspetznylen(at)vaxjo.se

Denna rutiga bomullsklänning är en av flera anstaltskläder som använts på Växjö
kvinnofängelse omkring år
1940.

Visste du att...
Växjöfängelset var ett av landets
första cellfängelser som togs i bruk
1848. 1938 tillträdde doktor Rut
Grubb tjänsten som Sveriges
första kvinnliga fängelsedirektör.
Rut var en föregångare inom
många områden och blev en välkänd och erkänd Växjöprofil.

Hur kopplas Röster från fängelset ihop med utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg?
– I utvecklingen av platsen vill projektgruppen kartlägga platsens historia och vad som hänt just här.
Då kan det här fungera som en del i det.

Vill du träffa oss?

Under gatufesten Vårstad den 28 maj är du välkommen att
besöka oss i vårt tält i Växjö centrum. Där kommer du kunna ta
del av planeringsarbetet och även lämna egna förslag.
Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

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