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
Februari 2016

Vad händer på Ringsberg/Kristineberg?

Du läser just nu det första månadsbrevet om
utvecklingen på Ringsberg/Kristineberg till
ett kulturellt centrum. Du får det eftersom
du har uppgett intresse eller bor i eller kring
området.
Bland förvuxna trädgårdar och karaktärsfulla byggnader ligger Ringsberg/Kristineberg – ett område med
stark kulturhistoria. Här vill Växjö kommun utveckla en
grön mötesplats med avstamp i deltagande,
odling och kulturarv.
Under 2016 kommer Växjö kommun att undersöka vilka behov och önskemål Växjöborna har i utvecklingen
av detta centrum. Dessa ska sedan sammanställas
och analyseras för att ligga till grund för en långsiktig
utvecklingsplan av området.
Utvecklingen ska leda till att området får en starkare
koppling till Växjös centrum och Spetsamossen.
Ringsberg/Kristineberg ska bli en plats för entreprenörsanda där kreativa företagare kan etablera sig och
utveckla sina företag. Här ska skapas en grogrund där

människor kan mötas, där nya idéer och affärer kan
gro och där mångfald skapar kreativitet.
Grubbs system
Utsmyckningen Grubbs system är placerat i Ringsbergsområdet och är en översättning av cellfängelsets rastgårdssystem. Inuti labyrinten återfinns bland
annat det steniga småländska landskapet och en
samling humlestörar som representerar det bryggeri
som en gång låg på platsen. Labyrintens planteringar återknyter till det gamla folkskoleseminariets
örtagård.
Verkets titel hänvisar till doktor Rut Grubb som
tillträdde som fängelsedirektör i Växjö år 1938. Hon
blev därmed Sveriges första kvinna med detta uppdrag. Hon var en framsynt kraft och djupt engagerad
i samhällsfrågor. Grubbs system är skapat av Caroline
Mårtensson.
Bilder ovan
Vänster: En visionsbild framtagen av Volante Research och
White Arkitekter.
Höger: Grubbs system av Caroline Mårtensson.

Anmäl dig till månadsbrev via e-post
Om du gillar att få denna information även i fortsättningen anmäler du dig till vårt digitala månadsbrev på
www.vaxjo.se/ringsbergkristineberg

Varför utveckla Ringsberg/Kristineberg?
området till ett centrum för kultur
har diskuterats i många år.

Varför en förstudie?
– I dag finns kanske fler intresseinriktningar än någonsin, många
engagerade människor med fantastiska idéer som vi vill lyssna till
och jämka samman så att Ringsberg/Kristineberg kan bli en plats
som fler hittar till.

Projektledare Jonna Wehlin:
– Kultur har en viktig roll i att
skapa en attraktiv kommun att
bo, flytta till och utvecklas i. Växjö
kommun växer och för att Växjö
ska fortsätta vara en plats där
kultur, idrott och fritidsutbud höjer
kommunens attraktivitet krävs nya
satsningar. Ringsberg/Kristineberg
ligger centralt och att utveckla

Hur ska det genomföras?
– Projektet använder metoden
Cultural planning. Det innebär
att vi under våren 2016 kommer
samla in behov, idéer och tankar
från olika grupper i samhället. All
information som kommer in ska
under hösten vävas in i skrivningen av en utvecklingsplan för
området. Skrivningen ska också ta
hänsyn till områdets kulturarv och

Röster från fängelset
Välkommen på informationsträff och
uppstart för projekt kring Växjös gamla
kvinnofängelse.
Växjö kommun och Det fria ordet hus startar ett
projekt kring fängelset och vi behöver hjälp. Vet du
något? Vad finns för minnen, bilder och historier som är
förknippade med fängelset?

ska försöka stärka områdets själ.
Under våren 2017 kommer kommunstyrelsen besluta om nästa
steg i utvecklingen.

Vem planerar ni för?
– Vi riktar oss till olika målgrupper
men speciellt till unga då området
ska stärka ungdomskulturen och
det egna skapandet.

Hur kan man påverka?
– I slutet av april planerar vi ett
direktmöte där alla som vill får vara
med och påverka. Håll utkik efter
datum i kommande månadsbrev.

Hur göra om man vill veta mer?
Du är välkommen att höra av dig
till mig om du har frågor, tankar eller idéer. Jag kommer gärna ut och
träffar din bostadsrättsförening
eller vid annan sammankomst.

visste du aTT...
Under början av 1900-talet fanns
en av Växjös största industrier i Kulturskolans lokaler. Här bryggdes öl
under namnet Kristinebergs bryggeri. Under Kulturskolans parkering
ligger delar av bryggeriets gamla
jäskammare gömd.

Medverkande: Roddy Nilsson och Marie Eriksson Linnéuniversitetet, Håkan Nordmark, Kulturparken Småland,
Thomas Lissing, skribent och Alexandra Nylén, Det fria
ordet hus.
Tid: Onsdagen den 23 mars, kl. 18.30–20.00
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö
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