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Tak til vore medlemmer!
Endnu engang udsender Nordic City Network en spændende rapport: om nye urbane fællesskaber,
politisk lederskab og samskabelse i byudviklingen.
Rapporten er blevet til i et usædvanligt fint samarbejde mellem vore medlemmer - et eksempel på
samskabelse .
Tak for den store indsats til alle!
Rapporten indeholder to hovedafsnit. Først en kortlægning og beskrivelse af 150 nye urbane fællesskaber, som forandrer byerne. Dernæst interviews med politikere i vore byer. De fremhæver byernes
overordnede betydning for fællesskabet, demokratiet, velfærdssamfundet, livskvaliteten og erhvervsudviklingen.
De aktive borgere udvikler byen i et samspil med det politiske lederskab. Byudvikling bliver et nyt redskab i samfundets udvikling og i den videre samfundsopbygning.
Rapporten tegner et billede af nye samarbejdsformer - samskabelse - og fremkomsten af en ny samskabelses-arena.
Rapporten udsendes i forbindelse med Aarhus Folkemødet og i en første udgave, der kan suppleres
og udvikles hen ad vejen.
Den er ment som et oplæg til debat, blandt andet for at drøfte hvad vi kan gøre for at understøtte den
spændende udvikling, der er igang.
Henrik Poulsen, Odense, har skrevet et efterskrift: ’Eftertanker til debat’ og Louise Kielgast, Gehl Arkitekter, er igang med en analyse af de urbane fællesskaber, som hun vil forelægge i Aarhus.
God læselyst!
Med venlig hilsen
Per Riisom

Christer Larsson

Hannah Wadman
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inledning del 1

Urbana gemenskaper

Dette kapitel beskriver ca 150 nye urbane fællesskaber i 14 NCN byer. De er opstået omkring sager af fælles interesse. De viser, at fælles borgerinitiativer på en lang række områder ofte fører til
dannelse af nye fællesskaber, netværk, foreninger... Et af tidens kendte eksempler er byhaver, der
både handler om at dyrke grøntsager og dyrke
fællesskabet.
Disse fælles sager omfatter et meget bredt spektrum af emner og problemstillinger: miljø og
klima, social inklusion, fysisk og social helhed i
byen, kulturelle og sociale tiltag, dannelse af nye
virksomheder og kreative miljøer osv.
En del af de tagede initiativer udgår fra borgerne selv, mens andre udspringer af kommunale
udspil. Nogle initiativer er ’lige ud ad landevejen’,
mens andre er meget komplekse og radikale. De
bidrager alle til at skabe nye samarbejdsformer
og forandre bysamfundet.
De er samfundsopbyggende og peger frem mod
en fornyelse af den sociale kontrakt.

Urbane fællesskaber der
opstår i befolkningen
De nye urbane fællesskaber opstår som et led i
den igangværende urbanisering, der er meget
omfattende og vil omforme samfundet til bysamfund. I denne proces opstår de urbane fællesskaber som en ny kraft, der vil omdanne vore
byer, bysamfund og bykulturen. Man kan tale om
borgerinddragelse, men på et helt nyt niveau. Fra
inddragelse til aktivt engagement. En ny borgeraktivisme.
Ser man på den historiske udvikling af borgerinddragelsen, begynder de med høringer, debatter, debatoplæg, borgermøder osv., igangsat
af myndighederne. Man kan tegne et billede af
en trappe, hvor de enkelte trin repræsenterer nye

former for borgerengagement, som nu er nået et
helt nyt niveau. Det er både udtryk for en form
for kontinuitet i denne kvantative trinvise udvikling og et kvalitativt spring til noget helt nyt.
De nye urbane fællesskaber opstår altså ikke alene af offentlige høringer, af pligt eller af frivilligt
arbejde, men er et stærkt og selvstændigt engagement hos borgere, der ønsker og evner at
forme egne livsomstændigheder og skabe nye
rammer for hverdagslivet og fællesskabet. Det er
blandt andet et resultat af en dominerende middelklasse af veluddannede, selvbevidste, aktive,
handlende og samskabende borgere i det urbane civilsamfund.
Selvom denne nye aktivisme er motiveret i egne
ønsker og behov, foregår det ofte i fællesskab
med andre, der har samme interesse. Det er derfor, at iværksættelse af nye fælles løsninger og
kvaliteter samtidig etablerer nye fællesskaber
Det vil styrke civilsamfundet og dermed det demokratiske samfunds fundament. Her er måske
tale om en ny social innovation, byggende på social kapital (netværkskapital) og verdens højeste
niveau af samfundsmæssig tillid. Man kan tolke
de nye urbane fællesskaber som en realisering
og gestaltning af den sociale kapital (der ifølge
undersøgelser udgør 25% af et samfund samlede
kapitalmængde).
De urbane fællesskaber, der beskrives i denne
rapport, springer ikke alle fuldbårent ud. Tværtimod viser de sig ofte i midlertidige og ufærdige
former, men med en klar retning.

Urbane fællesskaber der udgår fra kommunale initiativer
Mange af de nye urbane fællesskaber opstår som
nævnt ovenfor i befolkningen, mens andre udgår
fra kommunale initiativer.

Man kan derfor have den opfattelse, at det ikke
er det mest afgørende, hvorfra disse initiativer
udgår, hvem der starter dem. Det vigtigste er
måske, at disse initiativer faktisk tages.
Det afgørende er, hvordan de virker og at der
spilles åbent ud til aktive samspil mellem de involverede parter. Som oplæg til deltagelse, samarbejde og fælles løsninger.
En del af publikationens urbane fællesskaber og
initiativer er et resultat af kommuners udspil og
viser, at kommunerne har udviklet deres rolle og
metoder. De tager nye åbne initiativer for at engagere borgerne.
Selve denne udvikling af kommunernes måde at
arbejde på, kan i sig selv være et resultat af borgernes nye aktivisme og de nye urbane fællesskaber.
Udviklingen af nye urbane fællesskaber og kommunernes nye måder at agere på, er måske et
udtryk for dannelse af to nye sociale innovationer: for det første de urbane fællesskaber selv,
og for det andet etablering af nye samskabelses-arenaer.

Netværkssamfund

Denne samfundsfornyelse - eller nye samfundsopbygning - udgår fra den selvbevidste,
selvberoende og myndiggjorte borger og deres
fællesskaber. Borgerne har taget myndigheden
over egne liv.

Den nordiske samfundsmodel
At dette foregår i de nordiske lande kan ikke
undre. Norden har som nævnt verdens højeste
tillidsniveau i samfundet mellem borgere indbyrdes og i forhold til myndighederne. Det er den
sociale kapital, der så at sige sætter sig igennem
og skaber nye sociale urbane relationer, innovationer og fællesskaber.

Byplanlægning
Denne udvikling medfører, at byplanlægning
ikke længere kun er en særlig faglig disciplin for
byplanlæggere og andre godtfolk, men er en
ny social kraft, der udgår fra borgerne. Det indebærer en udfordring til byplanlægningen og
byplanlæggerne om at udvikle byplanlægningen, tage nye metoder i brug, sætte nye mål og visioner, skabe en ny - samskabende - praksis sammen med borgerne.
Byudvikling handler nok så meget om at understøtte en ny bykultur.

Udviklingen kan ses som udtryk for samfundsmæssige forandringer, hvor samfundsudviklingen ikke længere har udgangspunkt i et bestemmende centrum og et bestemt ideal, men i det
modsatte. Mangfoldige centre og mange meninger, der konkurrerer og spiller sammen på nye
måder. Mange forskellige aktører tager beslutninger og træffer valg, i en uoverskuelig og uforudsigelig proces, hvor samfundet omdannes,
men ikke på en måde, der kan forudses. Den kausale sammenhæng mellem en beslutning og et
resultat, afløses af korrelativ og mangfoldig gensidig påvirkning som i en løst koblet organisme.
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aarhus

1 – Hvem er vi?
2 – Når oppsto vi? Og hvorfor?
3 – Hva står vi for og hva brenner vi for?
4 – Hva gjør vi? Hvilke eksempler kan nevnes?
5 - Hvor mange mennesker er med i kjernen, og hvor mange borgere har vi berøring med?
6 - Hvor foregår våre aktiviteter i byen?
Og hvordan bidrar det til å forandre byen og bylivet?
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HÅBETS ALLÉ
1 – Håbets Allé er et mødested i byrummet, som
er unikt og mangfoldigt med hjerterum og rummelighed. Gaden oser af kulturfællesskab, medindflydelse og kreativitet. Det er stedet, hvor det
sociale møde kan opstå og give næring for nye
venskaber, kreative ideer og netværk. Håbets
Allé er i en opbyggende proces med konstant
udvikling og støttes af Aarhus Kommune.
2 – Håbets Allé opstod i jan. 2014 Idéen var
at lave en gade med små socialøkonomiske
virksomheder til gavn for byens borgere og udsatte, og at stille faciliteter til rådighed for byens
borgere.
3 – Vi gentænker det sociale. Rethink er en af
vores hjørnesten både i den sociale og kulturelle dimension, hvor netværk og fællesskab kan
opstå og udvikle sig. Drømmen er en gade, som
skal bestå af små selvstændige socialøkonomiske
virksomheder. Det kan være alt fra genbrugsbutik til frisør, udendørs biograf, cafe, gadekøkken,
undervisning og urban gardening m.m.

INSTITUT FOR (X)
1 – Institut for (x) er en kultur- og foretningsplatform for unge designere, arkitekter, kunstnere og
kunsthåndværkere, som arbejder side om side.
2 – Institut for (x) opstod i 2009, og udspringer
oprindeligt
af et projekt som Bureau Detours lavede på Den
Sorte Diamand i københavn, hvor de skabte et
mini Aarhus. Det projekt blev Aarhus kommune
så begejstrede for, at de bad Bureau Detours lave
et lignende projekt på Godsbanen i Aarhus, som
senere blev til Institut for (x). Herefter er Institut
for (x) vokset og udvidet, og er i dag en platform
for DIY og folk der bare går i gang, men som
mangler et fysisk sted at udfolde sig.

STARTUP CITY
1 – Vi er en frivillig forening med fokus på digitale iværksættere der har ambitioner på global
vækst.
2 – Vi drev tidligere iværksætterfællesskabet Geekhouse og lukkede dette i december 2011. I
kølvandet herpå åbnede vi Startup City i januar
2012
3 – Vi står for at oplyse om og opdyrke en stærk
iværksætterkultur indenfor digitalt iværksætteri,
tænk: Den næste Facebook eller Skype.

4 – Gaden består af mange forskellige initiativer, som f.eks en scene, væreværksted, café, og
meget andet, som alle skaber rammerne for social interaktion. Det er et sted hvor alle er velkomne, en komme-hinanden-ved-gade.
5 – Det svinger meget. Den helt hårde kerne er vi
et sted mellem 6-20 stykker, men vi har berøring
med mange flere. Da vi havde åbent hus var her
250 mennesker i løbet af dagen.
6 – Vi operere fra gaden, men har samarbejde
med mangeinitiativer rundt om i byen.

3 – Vi er en platform for den kultur som ikke passer ind andre steder. Vi er et minisamfund, hvor vi
eksperimentere med måder at gøre tingene på,
en minikommune, hvor vi kan ændre de ting vi
ikke synes fungere i byen.
4 – Vi er en platform med rigtig mange forskellige mennesker, og der sker derfor rigtig mange
ting, rigtig mange steder. Der er events, både her
på stedet og rundt omkring i byen, som involere
mange forskellige mennesker.
5 – Vi er omkring 70 mennesker der har vores
daglige gang her, men vi har berøring med op til
2000 mennesker, på kryds og tværs af de forskellige projekter og arrangementer.

6 – Vi er fysisk tilstede her
på Godsbanen, hvor vi
forandrer området som
kommunen kan lade sig inspirere af. Vi er en kulturel
variabel, der facilitere noget andet end det der foregår andre steder i byen. Vi
er et sted for byens kulturelle miss-fits.

4 – Vi tilbyder kontorplads og sparring til
iværksættere. Vi har blandt haft AutoUncle siddende, i dag har vi firmaer som Tradeshift, Døgndata og Boligbesked siddende.
5 – Startup City har 40 mennesker tilknyttet
6 – Vi afholder alle aktiviteter i vores bygninger i
Ceres byen. Vi håber at det bidrager til at forandre iværksætterkulturen i byen, ved at vi fokuserer på rollemodeller og en alternativ arbejdskultur i forhold til det de fleste af byens borgere
arbejder med. Forhåbentlig ansporer det flere
studerende og folk med fast arbejde til at overveje at gå ind i iværksætteri :-)

VORES RUM

Ø-HAVEN

1 – Vi vil skabe et trygt mødested, hvor forældre
fra gaden kan være sammen med deres børn og
bevare tillidsfulde relationer
2 – Projektet startede i november 2013. Jens
destcyer har selv været hjemløs og oplevet alle
de barriere der er omkring det at mødes med
sine børn. Derfor har han taget initiativ til Vores
Rum. De fleste hjemløse forældre har ikke mulighed for at være sammen med deres børn på en
måde, som sikrer et naturligt forhold til børnene,
hvor det er muligt at bevare tillid. Årsagerne er
ofte mangel på følelsesmæssigt og praktisk overskud og barrieren ved at skulle møde op indenfor snævre, fastlagte rammer hos andre.
3 – Visionen er at etablere et rum hvor hjemløse
forældre har mulighed for at bevare en tillidsfuld relation til deres børn. Et mødested, som
gør det trygt for børnene, men også forældre,
plejeforældre og alle andre involverede parter.
Vi ønsker at skabe en ny og holdbar løsning, der
giver hjemløse bedre muligheder for at opbygge
og bevare forholdet til deres børn
4 – Vi arbejder på at få et fysisk sted op at stå,
hvor hjemløse kan mødes med deres børn.
5 – Med i kernen er der fast en 6-7 stykker, og
derudover berører projektet de ca. 120 hjemløse forældre der er i Aarhus, og de kommende
naboer til mødestedet.
6 – En stor del af vores arbejde er relationsskabende arbejde, hvor vi er ude og snakke med alle
involverede parter. Vi ønsker i fremtiden at kunne
gøre en stor forskel for hjemløse og deres børn,
men også for det lokalsamfund vi placere os i,
hvor vi et godt naboskab er en af grundstenene
til at skabe et godt og tryk miljø for alle.

1 – Ø-Haven er lavet af Foreningen Pier 4, der består af alle lodsejere på Aarhus Ø.
2 – Foreningen Pier 4 opstod i foråret 2010 hvor
det første projekt var Strandbaren. I 2014 blev foreningens aktiviteter udvidet til også at omfatte
Ø-Haven og Aarhus Havbane.
3 – Foreningen har til formål at skabe aktivitet og
gøre Aarhus Ø til et attraktivt områder imens bydelen opføres. Vi brænder for at gå nye veje og i
samarbejde med foreningens medlemmer skabe
nye og anderledes byaktivitet. Eksempelvis som
Ø-Haven, hvor vi tester muligheden for grønne
fællesskaber og inddragelse af naturen i byrummene mellem de arkitektoniske perler.
4 – Ø-Haven: En urban nyttehave, der inddrager
borgerne i dyrkningen af deres egen by samt
skaber mulighed og rammerne for eksperimenter alle omhandlende det grønne i byen og dyrkningen af egne fødevarer.
Strandbaren: Et af byens strækeste brands, der
i sin åbningsperiode (maj-sep) dagligt blev besøgt af mellem 1000-2500 mennesker der nyder

omgivelserne og det at have en strand og beach-miljø midt i byen. Strandbaren tilbyder mad
og drikke samt en række strandaktiviteter
blandt andet beachvolley. Strandbaren har
blandt andet sammen med DR og Aarhus Kommune afhold visning af VM2014-finalerne i fodbold på storskærm.
Aarhus Havbane: Hvad der startede som et
forsøg i samarbejde med nogle af byens sportsforeninger, er blevet en succes der tales om i hele
Danmarks åbentvandsvømmere samt triathlon-miljøer. Der har allerede været afholdt stævner på banen, da der sammen med Aarhus Festuge blev afholdt Swim By Night, hvor svømmerne
svømmede om natten med lys og bål på vandet.
5 – Strandbaren: fire
Aarhus Havbane: fem, heraf repræsentanter fra
Aarhus 1900 Triathlon og IF Lyseng Svømning
Ø-Haven: to i driften og opbygningen. I 2014 var
der 168 aktive bybønder (personer med have i
Ø-Haven), dertil kom deres partnere og familie.
I 2015 regner vi med at være 250 personer med

MEJLGADE LAB
1 – Mejlgade Labs formål er at skabe et aktivt 1:1
bylaboratorium, der gør Mejlgade til den hidtil
mest bæredygtige og grønneste gade i Aarhus.
For at nå målet skal vi skabe en fælles bevidsthed
omkring, hvad der skal til for at leve bæredygtigt
i større byområder.
2 – Mejlgade Lab er opstået i forlængelse af
gruppen Himmelhaven, hvilket startede for 5-6
år siden. Siden er der udarbejdet og afleveret et
Idékatalog til rådmanden og borgmesterkontoret - uden at der skete noget. Vi er blevet ved, og
gennem møder med gode mennesker er projektet blevet en realitet. I 2014 fik vi midler til en
plantevæg, der åbnede døre og i april fik vi midler til selve projektet.
3 – Vi brænder for at lave bæredygtige løsninger og at samle beboergrupper om konkrete løsninger. Vi laver løsninger på kryds og tværs, og
sætter spot på problematikker vi sammen skal
udvikle løsninger på i en afgrænset zone. Målet
er i fællesskab at skabe et grønt og bæredygtigt
liv i byen. At tiltrække og fastholde iværksættere,
studerende, erhvervsliv og kulturaktører og de-

have. Iblandt bybønderne er der en gruppe på ca
25 personer der deltager og udvikler projekter til
Ø-Haven. Eks. ser på potentialet for at holde bier,
dyrkning via aquaponics og meget andet.
6 – Det hele er på Aarhus Ø, men vores erfaring
og aktiviteter rækker også ind i andre dele af
byen.

rigennem skabe en fortsat positiv udvikling, nye
jobs og bæredygtig vækst.
4 – I september afholdte vi en grøn markedsdag og en konference om Cradle to Cradle. Her
var mange gæster fra indog udland og mange
studerende deltog. Vores nuværende projekter er Foodloop, hvor bioaffald fra restauranter
og cafeer skal bruges til at dyrke mad lokalt. Vi
vil skabe en symbiose mellem de forretningsdrivende i området og intensiv dyrkning. Vi tester
ny teknologi og laver et showcase, der viser hvor
meget man kan få ud af et lille område - både
hvad angår kvalitet og kvantitet. Derudover arbejder vi med beboerbegrønning og regnvangshåndtering, hvor vi undersøger hvordan vi gør
latinerkvarteret i Aarhus mere grønt. Vi skaber
en klimazone og afdækker hvilke aktører der
kan samarbejde om klima og begrønningstiltag
i byen. Det vigtige er at finde løsninger der er interessante for beboerne og samarbejdspartnere.
5 – Vi er 5 i den koordinerende gruppe og ca.
20-50 inkl. beboere i området. Alt i alt har vi haft
berøring med 1000 mennesker, hvis man inkluderer konferencen og workshops.

6 – Aktiviteterne foregår i Latinerkvarteret i Aarhus midtby og bidrager ved at lave løsninger i
den tætte by. Vi skaber tværfaglige netværk og
laver løsninger sammen. Bare ved at gøre noget,
ved at kaste sig ud i noget kompleks bidrager
det, gennem at vise en vej mod en bæredygtig
by, hvor ny teknologi spiller sammen med eksempelvis regnvand, mad og affald. Det er brugerdrevet grøn omstilling.
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CYANIDHAVEN
1 – Cyanidhaven er Aarhus’ første åbne byhave, hvor vi i fællesskab transformerer en gammel
giftgrund til en frodig have. Den er åben, fordi
alle kan være med, og vi deler den samlede høst.
Vi lægger vægt på fællesskabet og sammen eksperimenterer vi med lavpraktiske DIY løsninger,
som er mobile og skalerbare.
2 – Idéen opstod i foråret 2013, hvor der blev
lavet en mini byhave på Trøjborg Beboerhus. I
foråret 2014 fandt vi grunden på Bjørnholms Allé
og gik i gang med at rydde op, bygge højbede
og plante.
3 – Vi brænder for at vise potentialer i de uudnyttede ressourcer, potentialet i affaldstræ fra byggepladser, madaffald som kompost og regnvand
fra tagene. I Cyanidhaven omformer vi det overflødige “affald” til at opfylde et af vores mest basale behov - mad. Vores løsninger er simple, og
kan replikeres overalt i byen. Samtidig opbygger
vi en masse erfaringer, der kan danne grobund
for andre lignende projekter.

4 – Vi er en fast gruppe, der arbejder i haven,
og så har vi en gang imellem større arbejdsdage, hvor flere “løse tilhængere” deltager. Konkret
har vi bygget ca. 20 pallebede, hvor vi har dyrket
grøntsager, 3 regnvandstårne, der forsyner os
med al det vand vi skal bruge, dyrket kartofler og
tomater i ca. 30 dæk, anlagt terrasse og ryddet
en masse op.
5 – Vi er ca 5 i den faste gruppe, og flere, der
hjælper til på løs basis. I alt har ca. 40 personer
deltaget i arbejdet med haven. Dertil kommer
alle naboerne i området, der sætter stor pris på
vores arbejde.
6 – Cyanidhaven ligger på Bjørnholms Allé I Viby,
på et gammelt kul- og gasværk. Vi forandrer en
lokal losseplads til en grøn oase, og tager den
grønne omstilling i egen hånd. Vi viser, at man
kan skabe forandring, der hvor man er, med hvad
man har. Forhåbentligt spreder initiativerne sig,
og gennem flere byhaver skabes en grønnere by,
med flere lokale råvarer.

Sølystgades Beboerhus
1 – En beboerforening i Øgade-kvarteret, der driver et beboerhus. Vi laver fællesskabende aktiviteter i kvarteret og forsøger at beskytte kvarteret ved at få indflydelse på de politikere, der kan
påvirke dem.
2 – Beboerforeningen startede op i 1970, og er
den første beboerforening der blev startet op af
græsrødder. Det var 4-5 arkitektstuderende, der
ønskede arkitektur for folket gennem demokratisk planlægning. Samtidig var Øgade-kvarteret
et tætbefolket slumkvarter, der manglede friarealer og børn og unge manglede steder at være.
Børn har hele tiden været omdrejningspunktet,
og så længe de er det, er det ikke svært at mobilisere folk i kvarteret.
3 – Beboerforeningen ønsker at bevare og udvikle en central bydel i Aarhus på beboernes betingelser gennem fællesskaber og opbygning af
en fælles kultur. Meningen med Beboerhuset er,
at det skal være et ”ja-hus”, der kan danne rammerne for beboerforeningens aktiviteter og folks
idéer.
4 – I Beboerhuset findes i hver uge en lang række kurser og aktiviteter, såsom maleterapi, latterklub, Fars legestue, hopning for kvinder, Capoeira,
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meditation, parcour, Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab og et musikrum, der bruges af 1-2
grupper hver dag/aften. Hertil kommer Beboerforeningens egne arrangementer, som er debatog
beboermøder, månedlige fællesspisninger, forfatteraftner, ugentlige aktivistmøder, sommer- og
vinterfest, julemarked, havedage osv. Beboerhuset samler børn, unge og ældre til fællesskabende
samvær og aktiviteter, tilbyder lokaler til møder,
konfirmationer og private fester i weekenderne
og den traditionsrige sommerfest samler mindst
1000 deltagere hvert år og er med til at give kvarteret et særligt miljø og en særlig kultur.
5 – Der er 10-12 mennesker tilknyttet kernen i
Beboerforeningen og Beboerhuset i det daglige,
hvilket er et antal, der kan fordobles, hvis det er
nødvendigt. Der er mange kræfter og megen ekspertise til rådighed i området. Gennem beboerhuset er der berøring med 500-800 mennesker i
løbet af en uge.
6 – Beboerforeningens aktiviteter foregår i Øgade-kvarteret. Kvarteret har ry for at være et sted
med lidt mere fællesskab og organisering. De
signalerer til lignende kvarteret, at det kan nytte
at står sammen og at snakke sammen.

CULTURE WORKS
1 – Culture Works blev stiftet af fem personer:
Alexander Christiansen, Christoffer Immanuel,
Martin Rohde og Adrian Fey. De startede som en
musikforening i 2010 og er i dag en fuldblods/
fuldtids virksomhed med 4 ansatte.
2 – Culture Works opstod i 2010 på baggrund af
en frustration og en drøm om, at der skulle være
flere kulturelle arrangementer i Aarhus, med det
unge/moderne mindset stifterne har, med levende byliv og tiltag i bylivet.
3 – Culture Works står for at skabe nye projekter
med ambitioner og professionel realisering. Stedet er en vækstkuvøse for nye ideer, projekter og
karriere.
4 – Cultureworks er i bred forstand nok mest
kendte for endagsfestivalen Sommer.Chillout.
Aarhus, som startede Culture Works. I mere erhvervsmæssige sammenhænge og netværk er
menneskerne i Culture Works kendte som de kreative og professionelle kulturdrenge, der løser
større Event Design opgaver som modeshows,
festivaler etc. og PR og kommunikation for eksterne virksomheder, samt helt egne projekter
som deres økologiske underbukser.
5 – Med freelance-kræfter og projektspecifikke
medarbejdere er vi 12 mennesker i Culture Works
kernen. Culture Works har nok berøring med
20.000-30.000 mennesker over et år, deriblandt
festivalen med 5000 besøgende, et sted mellem
3000 og 4000 mennesker, som omfatter deltagere til foredrag, kunder, netværksmøder, kontakt

LYNFABRIKKEN
til vækstlag, samarbejdspartnere etc. Fra starten
har stifterne af Culture Works altid snakket om,
at stedet også skal være platform for deres egen
måde at lave kulturpolitik og byfornyelse på. Den
århusianske marmor-højborg er blevet nedbrudt
og der laves nu politik og byfornyelse med nye
og mere organiske metoder. Den direkte handling ændrer samfundet!
6 – Culture Works’ aktiviteter foregår nærmest
over hele byen. Eksempler på steder i byen, hvor
aktiviteterne foregår er nye byzoner og emergerende bydele som Godsbanen, Slagterihavnen ved bunden af Jægergårdsgade, Ceresbyen, DLG-bygning/Mindet 6 ved Filmbyen. I disse
områder er det især interessant hvordan arrangementerne udvikler området ved at drive mange
nye blikke og mennesker ned i området. Hermed
manifesterer arrangementerne en ny bevidsthed
for hvad der er muligt i hvilke byrum, og hvor
man kan opholde sig og trives. En anden type af
steder, hvor Culture Works’ aktiviteter finder sted
er etablerede knudepunkter som Rådhusparken,
Vennelystparken, Strøget mm. Her kan arrangementer give liv til ellers slumrende parker og
byrum. Indbyggerne er blevet mere bevidste om
at leve i byrummet og ikke kun bruge byen som
et landskab for transport. Her er Culture Works’
arrangementer en lille brik i påvirkningen af den
større tendens om at få det nordiske ‘hulefolk’ ud
af den trykke base og ud i byrum og natur.

1 – Lynfabrikken er en kombi mellem et kontorhotel, galleri og kaffebar. De laver opgaver
og projekter på nettet og på fysiske områder.
Opgaverne består bl.a. af rådgivning, events,
konferencer (designdelen), udstillinger, diverse netværksmøder, videoer, tv-kanal og podcasts. ”Beinspiredby” er en portal med videoer af
iværksætterhuse og entrepenører, de har lavet
for at skabe inspiration. Lynfabrikken er et fysisk
hus med 39 iværksættere under sig, og en kaffebar, hvor netværksdelen udfolder sig.
2 – Lynfabrikken opstod i 2002. Vi havde egne firmaer, hvor vi sad tæt på folk med andre faglig-

heder, og så værdien i at arbejde sammen. Dette
ønskede vi at sætte på form. Når folk sættes sammen opstår der en dynamik og en tredje ting,
kaffebaren med langborde med strømstik og internet (var ikke normalt i 2002), opfordrer til at
arbejde ved bordene og til at snakke med nogle
mennesker, man ikke kender og opdage eventuelle fælles flader.
3 – Vi brænder for at connecte folk, der gerne vil
connectes. For at se nogles fagligheder komme i
spil med andres, og dermed opnå en økonomisk,
faglig eller personlig gevinst.

4 – Folkene på Lynfabrikkens praktiske rolle er at
faciliterer rummet, være vært i cafeen og kontorhotellet. Derudover laver vi film om ”den gode
historie” fra forskellige steder i verden, for at inspirere folk til at blive bedre til, hvad de gør.
5 – Lynfabrikken har to mennesker i kernen og
fem ansatte i caféen. De har 100-200 besøgende
i cafeen om dagen, 39 iværksættere på kontorhotellet + deres netværk, og afholder foredrag og
konferencer, bl.a. i København, hvor der kommer
600 deltagere pr. gang.
6 – Aktiviteterne foregår på gallerier, kaffebar,
kontor, mødelokaler, København og udlandet,
nettet, tv-kanal med over 100 videoer. Byrumsmøbel i bl.a. Wien og andre steder i verden samt
under Aarhus Festuge, hvor tanken er at samles
om møblet og netværke omkring det. Vi har haft
en udstilling på Aros og har et galleri i Vestergade med 5-6 udstillinger om året med nationale og internationale kunstnere. Vi ønsker at
iværksættere bliver i Aarhus i stedet for at tage
til København, ved at tilbyde et sted, hvor de kan
drive deres forretning.

AARHUS FREMAD FODBOLD
1 – Aarhus Fremad er en fodboldklub, en arbejderklub, der gennem mange år har dannet
fællesskab om mennesker. Klubben ønsker nu
at være en anderledes fodboldklub, som samlet kultur og sport med udgangspunkt i værdier
som bæredygtighed og mangfoldighed.
2 – Klubben opstod i 1947 og folkene i Aarhus
Fremad ønsker nu at genopdage klubben. De
mener, at fodbold er en god platform for fællesskaber og fælles oplevelser. Dette fællesskab er
vigtigt og øger livskvaliteten. Vi har brug for at
være sammen om noget på en god måde, og
man bliver glad af det.
3 – Aarhus Fremad Fodbold brænder for mangfoldighed, bæredygtighed, fodbold, at gøre noget anderledes, fællesskaber og Aarhus.
4 – Klubben samarbejder med mange forskellige
kulturinstitutioner og uddannelsessteder i Aarhus. De prøver at trække kulturen ind på stadion,
for eksempel ved koncerter, ved at lade spillerne gå ind til forskelligt musik under kampene og
ved at samarbejde med forskellige kunstnere om
uofficielle logoer til klubben. Desuden har de et

ønske om at lave en Aarhus Fremad pølse med
smag af sejr og mangfoldighed og om at lave en
folder om positiv hepning, som en opfordring til,
hvordan man skal opføre sig som Aarhus Fremad fan.
5 – Der er cirka 50 mennesker tilknyttet kernen
i Aarhus Fremad og klubben er i berøring med
omkring 500 borgere.

6 – Aarhus Fremads aktiviteter foregår primært i
Riisvang i Aarhus N. Klubben ønsker at skabe et
frirum, et sted hvor man går hen og er sammen.
De ønsker at vise, at man kan drive en fodboldklub på en anden måde, ved at have større ambitioner om at række ud i nærmiljøet og i byen. Desuden ønsker klubben at give forbilleder til børn
og unge, som gerne vil spille fodbold.

9

aarhus

VESTERGADEFORENINGEN

1 – Vestergadeforeningen har til formål at skabe
en gade og et område, der bygger på kreativitet,
samvær og naboskab samt kreative fællesskaber.
Vi ser de muligheder vi har hver især og sammen - og skal evne at sætte det i spil. Og så skal
gaden være et rart sted at komme ned og være.
Foreningen består primært af forretninger, da
det skaber en større kontinuitet. Dem der investerer i gaden er en mere stabil faktor, og gør at vi
kan bygge området op. Vestergade har tidligere
været et omdrejningspunkt for musikken og et
friområde kendt for handel, ludere og værtshuse.
Der gælder nogle andre regler og det er den kultur, der bygges videre på.
2 – Foreningen blev stiftet for 3 år siden, men
idéen startede med Vestergade festen. Den viste hvad Vestergade kan, men blev arrangeret af
nogle ganske få, der kørte trætte i det. Der var
et behov for organisering og en mere systematisk samling af gaden, og det blev Vestergadeforeningen.

3 – At skabe en spændende oplevelsesby med
dybde. Oplevelserne kan være mange ting, med
musikken som omdrejningspunkt. Vi er i dialog
med andre fællesskaber om udvikling af det kreative erhverv i byen. Vi vil skabe spændende områder, hvor der er noget at komme til. Noget der
ikke nødvendigvis koster penge, og en indre by,
hvor der er steder man kan slå sig ned.
4 – Der er tre søjler, hvor vi viser fællesskabet og
laver noget på gaden- Vestergadefesten, til Aarhus Festuge og til jul. Vi er i den første fase af,
hvor vi skaber et godt naboskab og opdager hinanden i gaden. Derved opbygger vi en identitet, og kan kommunikere til resten af byen hvad
vi kan her på Vestergade. Vi skaber dialog med
og mellem forretningerne - og søger et samspil
mellem det fælles og det unikke. Hvad kan man
bidrage med, med respekt for hvem man er?
5 – Der er 9 bestyrelsesmedlemmer i kernen, og
i det daglige foreningsarbejde har vi berøring
med 400-500 mennesker gennem forretningerne. Til den sidste Vestergadefest var 12.00015.000 deltagere og det er stigende.

IDÉBUTIKKEN
1 – Vi er et lille projekthus med højt til loftet. Der er plads til alle og vi har mange typer
af iværksættere. Idébutikken er et alternativ til
andre kontorfællesskaber, hvor vi arbejder på
tværs af professioner og styrker idéerne gennem
netværk og sparring.
2 – Idébutikken opstod i 2012 som en del af
FO-Aarhus (Frit Oplysningsforbund Aarhus)
3 – Vi står for fællesskab og at kombinere leg
og seriøsitet. Jeg tror, at hvis man værner om sit
netværk, kan man få alt til at ske. Alt kan i bund
og grund lade sig gøre, hvis man åbner munden.
Vi har fokus på videns- og kompetencedeling
mellem projekterne og skaber rammer for hvordan vi kan få mest muligt ud af hinanden. Idebutikken er kun til, på baggrund af de folk, der er en
del af det.
4 – Vi er både selvstændige og studerende. Af
projekter kan nævnes de gratis låneparaplyer fra
Abrella, Cykling Aarhus, en italiensk gourmet butik, et tøjfirma og en NGO der arbejder i Zambia.
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5 – Lige nu er vi 25 tilmeldte i fællesskabet, med
en kombination af ca. 10 faste brugere og nogle
mere fleksible, der dropper ind. Vi har berøring
med hele gaden og er en stor medspiller i forhold til transformationen af Frederiksgade. Hvis
man også tæller de borgere vi har berøring med
gennem projekterne, er det mange tusinde. Vi er
et aktivt hus, hvor vi på gadeplan påvirker medborgere gennem en åben og inviterede ramme.
Desuden har vi 2 gange årligt en gadefest.
6 – Idébutikken ligger på Frederiksgade 78A og
de tilknyttede projekter har base her. Vi bidrager
til at forandre byen, ved at skabe ting, hvor borgere kan involvere sig. De projekter, der er her,
interagerer med folk. Vi gør Aarhus til en sjov og
mangfoldig by, hvor man stopper op og bryder
rutinen.

6 – De foregår i området ved Vestergade. Foreningen bidrager til at skabe en mere spændende by og vi får at vide at Vestergade igen er
blevet en spændende gade at være i. Vi opfatter
os selv som værende en del af noget, der er større end os selv. Derfor går vi i dialog med Aarhus
kommune om hvilken by vi gerne vil bo i, og hvilken by vi gerne vil være forretningsdrivende i. Vi
giver plads til andre miljøer, og bliver en by der
kan bære stjernerne. Vi bidrager til en genskabelse af den indre by, som et oplevelsessted, der
ikke er som Tivoli.

DYRK! DIT BIBLIOTEK

SAGER DER SAMLER

1 – DYRK! er fælleshaver på Risskov Biblioteks
grund, hvor vi låner jord ud til borgere.
2 – Vi opstod som et projekt i 2012.
3 – Vi står for at fremme bæredygtighed både klimamæssigt, socialt og økonomisk ved at koble
det til biblioteket som institution. Vi gør det konkret ved at låne jord ud gratis til dyrkning, lave
workshops omkring dyrkning og bæredygtighed, stille rum og redskaber til rådighed for samskabelse og borgerinitiativer relateret til bæredygtighed. Vi brænder for Bæredygtighed og for
samskabelse. Vi er optaget af koblingen mellem
Medborgerskab, bæredygtighed og Bibliotek.
Vi vil skabe rum til, at mennesker kan dele gøre,
lære og være sammen i bæredygtige fællesskaber hvor det man er sammen om er at gøre
bæredygtighed konkret og håndterbart.
4 – Udover lånehaverne, laver vi workshops om
fx. kompostering, ciderlavning, skraldemad og
strømpestopning, holder bier og slynger honning, laver fællesspisning og meget mere - vi gør
bæredygtighed til fælles dannelse.
5 – Det er forskelligt, men omkring 15 faste og
mange flere til workshops og spisning. Derudover har vi berøring med de fleste af bibliotekets
brugere gennem haverne og opslag.
6 – DYRK! er tilknyttet Risskov Bibliotek og udspringer af bibliotekets have på Fortebakken
i Risskov. DYRK! Bidrager til at forandre bylivet
ved at skabe mulighed for at anvende offentlige arealer som et aktiv, der kommer mange til
gode, frem for halvdøde græsplæner og velfriseret bunddække. Og DYRK! Forandrer bylivet ved
at involvere borgerne i at medskabe og definere
fremtidens bibliotek.

1 – Sager der Samler er en slags moderne medborgerskabshus. Det er både en forening og en
socialøkonomisk virksomhed. Og det vi gør er at
bakke op om mennesker, der tager sagen i egen
hånd, når skoen trykker. Når man tager fat på at
skabe konkrete løsninger på problemer man selv
oplever i sin hverdag, er man med til at skabe
fornyelse i samfundet nedefra. Vi bakker op med
fællesskab, netværk og et sted at mødes. Og så
kan vi hjælpe hinanden med at mobilisere og
åbne døre.
2 – Vi opstod for snart tre år siden. Fem mennesker stod bag, og egentlig havde vi tænkt os
at lave en efteruddannelse. Vi ville samle mennesker i mellemrummet for at lære at samarbejde om at løse samfundsproblemer. Så “mistede
vi fodfæstet” og landede i vores aktive medborgerskab. Her har vi friheden til at tage fat sammen. Så i stedet for at lave en efteruddannelse
har vi skabt en arena for aktivt medborgerskab.
Det, der har drevet os hele vejen er et ønske om
at være mere med og tage del i at udvikle vores
samfund.
3 – Vi brænder for at styrke handlekraften i hverdagen - og dermed vores autoritet og ansvar
som politiske aktører, ikke kun som forbrugere. Demokrati handler om at have indflydelse
på eget liv, om at blive hørt og om at være med
til at skabe løsninger. Så vi brænder også for at
styrke demokratiet. Og så brænder vi for at gøre
Aarhus til en by, der gør noget ekstra for at få
alle med og for at skabe nytænkende løsninger
på udfordringer som voksende ulighed, svækket sammenhængskraft, ressourceknaphed og
klimaforandringer. Vi har nogle meget klare dogmer, der betyder, at vi ikke gør noget “for nogen”
- vi gør noget “med hinanden”. Og vi starter der,
hvor vi “ikke skal spørge om lov og ikke bede om
penge”.
4 – Vi bakker op om hverdagsaktivister. Det er
f.eks. Jens, der i flere år har levet uden bolig og i
den forbindelse oplevede, hvor vanskeligt de kan
være at bevare en tillidsfuld relation til sine børn.
Nu er han initiativtager til “Vores Rum”, der samler forældre og børn med forskellige baggrunde om at bygge en legeplads. Det drejer sig om
at skabe værdighed, tillid og tryghed. Et andet
eksempel er Pia, Katrine og Mette, der samlede
60 udviklngshæmmede på 12 løbe- og gåhold

til DHL Stafetten. Her deltog de på lige fod med
45.000 andre aarhusianere. Vi arbejder også med
borgerinddragelse omkring sundhedspolitikken
i Aarhus og andre politikområder. Og så samler vi
mennesker til debat om, hvordan vi selv kan blive en del af løsningen.
5 – I dagligdagen er vi 8-10 mennesker. Vi har
omkring 80 medlemmer. Og der er et par hundrede involveret i over 20 initiativer. I vores
netværk er der omkring 800 mennesker fra alle
dele af byen.
6 – Vi har lokaler i Vestergade 43. Her arbejder
vi i hverdagen og holder også de fleste af vores
arrangementer. Men initiativerne, vi arbejder
med, er aktive over hele byen. Vi arbejder f.eks.
med tilgængelighed for mennesker med handicap på Godsbanen, vi er med til at samle klubber, erhvervsliv og beboere i lystbåde, fiskeri- og
træskibshavnen om at rense havnen - og vi samarbejder med kommunen om ting som ReUse
center og digitale bydele.
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Zero one Six
–skatepark, inlines
och BMX club
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Torshälla marknad

Föreningen startades år 2000 av unga skatare
och eldsjälar till föräldrar och har vuxit kraftigt.
Idag finns 2150 KFUM-medlemmar, killar och tjejer, mellan 8-20 år. Medlemsregler finns för säkerhet, även för att motverka mobbing, inte svära,
klottra, skräpa ner etc. samt för en drogfri miljö.
I styrelsen sitter föräldrar och aktiva ungdomar.
Skateparken lockar unga från hela regionen men
vid tävlingar även unga från andra länder. Parken
fångar upp unga i riskzonen, efter skolan, på helger och lov. Den är ett komplement till lagidrott.

Skateparken har bidragit till en förändrad syn
på skatebordåkare, från subgrupp till unga som
brinner för skateboard som fysisk aktivitet.

Stadsodling

Årbyföreningen

Det kommunala fastighetsbolaget Kommunfas
tigheter vill erbjuda sina hyresgäster möjlighet
att påverka sin närmiljö. Bolaget upplåter odlingsmöjligheter för boende i tolv stadsdelar. Ett
hundratal personer är aktiva och odlar i pallkragar och krukor. Intresset är stort och odlingsmöjligheterna kommer att utökas i och med att nya
odlarområden skapas. Kommunfastighet tillhandahåller material och det innebär ingen kostnad
för hyresgästen. Odling sker nära fastigheterna och alltid på områdets gemensamma yta. Till
största delen är det kvinnor som odlar men även
någon barnfamilj deltar. Positiva effekter är förebyggande trygghetsarbete, att lära känna sina
grannar utifrån ett gemensamt intresse och att
området blir fint.

Årbyföreningen arbetar sedan 14 år med stadsdelsutveckling med fokus på barn och unga.
Stadsdelen är ett miljonprogramområde. Genom
kulturaktiviteter som dans, musik, teater och
skapande vill föreningen ge ungdomarna självkänsla och stolthet för stadsdelen de växer upp i.
Trygga unga i Årby påverkar hela Eskilstuna positivt. Det finns även aktiviteter för vuxna med
konst, trädgårdar, odlingslottsarbete, svenskkurser för kvinnor och stärkande verksamhet för olika grupper som vill förena sig. Eftersom flickor
och kvinnor oftast är underrepresenterade på
aktiviteterna, finns särskild satsning på dem. Cirka 860 personer besöker aktiviteterna årligen.
Därutöver en festival med 2000-3000 besökare
samt en tidskrift som distribueras till alla boende. Föreningen bidrar till integration, en levande
stadsdel och en känsla av stolthet präglar många
som bor där.

Foto: Eskilstuna kommunfastighet AB

Foto: Sheraz Iqbal

Foto: Lars Andersson

Torshälla marknad är en årligen återkommande mötesplats i september. Lions Club är huvudman men samarbetar med cirka 10 föreningar och
med Torshälla stads förvaltning. Syftet är att bidra
till tätorten Torshällas utveckling som besöksmål.
Marknaden är en gammal tradition med rötter
i 1500-talet som väcktes till liv igen 1972 av, en
torshällabo med starkt engagemang och initiativkraft. Lions ser marknaden som ett sätt att samla
in pengar för att sedan ge bort till behövande. På
markanden säljs i huvudsak hantverksprodukter.
Det kommer mellan 10 000-15 000 besökare varje år. Knallar kommer från hela Sverige för att sälja
sina produkter. Besökarna är i alla åldrar och kommer från Mälardalsområdet. Cirka 100 personer är
engagerade. Många föreningar drivs runt av intäkterna från markanden. Marknaden samlar många
föreningar som tillsammans arbetar för att erbjuda
markanden till besökare och boende i Torshälla.
Foto:Ove Georgenson

Springpride
Eskilstunas Pridefestival initierades av en student vid Mälardalens högskola. Idag är Eskilstunas egen regnbågsfest en riktig folkfest som attraherar både Eskilstunabor och besökare men
vid starten 2007 var det förknippat med en stark
hotbild och riskklassat av polisen. Inom HBT-kretsen (homosexuella, bisexuella och transpersoner) var festivalen viktig då fler vågade träda

Foto: Destination Eskilstuna

fram. Festivalen med tillhörande utställningar
och parad drevs under några år av ett fåtal privatpersoner men idag arrangeras Springpride
av kommunen tillsammans med organisationer
och föreningar. Initiativet har bidragit till en mer
öppen och inkluderande stad. Genom festivalen
firas mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter.

Royal Eskilstuna
Nyforsbiografen är ett medborgardrivet kulturhus vid Järntorget i stadsdelen Nyfors, i gamla
biografen Royals lokaler. Det är en ideell förening
som drivs av sina medlemar. Idén är att all vinst
ska gå tillbaka in i huset, för att skapa mer kulturell verksamhet som kommer Eskilstunaborna
till godo. Styrelsen bjuder in intresserade att vara
med och forma huset med sina idéer, tankar och
erfarenheter. Den som vill bidra kan även anmäla
sig till en volontärgrupp och i mån av tid hjälpa
till med att fixa rum, riva biljetter, städa och sköta
biografprojektorer. Alla har något att bidra med
och tanken är att tillsammans skapa aktiviteter
och evenemang av alla de slag för ett rikare kulturliv i Eskilstuna.

Fältstationen
Rördromen

Foto: http://royaleskilstuna.se/

Nyfors mobilisering
Nätverket Alla hjärtans Nyfors, initierat av fyra
kvinnor, skapades för att lyfta fram den positiva
sidan av stadsdelen Nyfors. Det var en motreaktion på hur tidningen Aftonbladet 2009 valt
att presentera platsen i en artikelserie. Artiklarna syftade till att beskriva uppgivenheten hos
människorna i arbetslöshetens Sverige. De boende i Nyfors såg det istället som ett slag under
bältet när deras stadsdel lyftes fram så negativt.
Med kraft och stor övertygelse agerade nätver-

ket, tog fram utställningen ”I love Nyfors” och arrangerade en rad aktiviteter. Utställningen var ett
kvitto på ett lyckat demokratiarbete. Nätverket
startade en samarbete med Eskilstuna kommuns
Stadsmuseum som har ett demokratiskt uppdrag
och är ett bra exempel på hur ideella krafter kan
leta fram engagemang i ett bostadsområde och
få stoltheten att växa.

Frivilligcentralen

Ett 20-tal personer med intresse för naturvård
och biologisk mångfald är engagerade i fältstationen Rördrommen. På programmet finns t.ex.
örnräkning och naturvandringar. Fältstationen
har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. Inventeringsarbete har bedrivits på privat
initiativ i området sedan 1945. Fältstationen har
tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna. Även Eskilstuna Biodlareförening har anslutit. Rördrommen administreras
av Eskilstuna Naturskyddsförening. Eskilstuna

kommun ger mindre anslag till specifika aktiviteter och föreningarna hjälper ofta till med underlag och kunskaper om specifika platser, inventeringsresultat m.m. Arbetet sker i olika delar av
kommunen.

Balsta Musikslott

Härbärget

Balsta musikslott är ett av Europas största musikhus, med ett 70-tal replokaler för såväl erfarna
och nybörjare samt en årlig musikfestival. Här
har musiken varit i fokus i mer än 30 år. Verksamheten drivs av kommunen i samarbete med fyra
studieförbund. Eskilstunas musikexport har sina
rötter i lokalerna. Slottets tomma lokaler ockuperades 1978 av punkare men har en historia som
fattighus och vårdhem sedan slutet av 1800-talet. Musikslottet ses som en framgångsaga som
lockar till studiebesök och forskning långt utanför Sveriges gränser. Konceptet bygger på frihet
under ansvar och är en symbol i tiden. Balsta musikslott är en fristad för kreativ ungdom. I stadens
varumärkesarbete är Eskilstuna som musikstad
centralt.

Härberget, centralt beläget hus vid Kyrkans hus i
Eskilstuna, är det enda akuta boendet som finns
för hemlösa i kommunen. Tio platser (8 för män
och 2 för kvinnor) är öppet mellan 19:00-08:00
och erbjuder sängplats, mat, fika, möjlighet till
att duscha och tvätta kläder, umgänge, socialt
stöd och myndighetskontakt för att komma vidare. För målgruppen betyder det att få vila, stöd
och basala behov tillfredsställda. Volontärernas
arbete sker utifrån ett hopp om ett samhälle som
värnar om människor, att få idka solidaritet. Även
de som inte kan arbeta på Härberget lagar mat
och bakar och skänker det. Fyra anställda och två
som även arbetar med den öppna dagverksamheten. En grupp på 30-35 volontärer är med och
arbetar. Merparten av volontärerna är inte knutna till kyrkan. Verksamheten bygger på respekt
för människan, ett gott bemötande och stötta individerna till att förändra sin livssituation.

Foto: Pernilla Lindström

Foto:Helena Karjalainen

Foto: Camilla Ährlund

Frivilligcentralen är en demokratisk ideell organisation med
uppgift att utveckla och samordna det frivilliga sociala arbetet i
Eskilstuna kommun och arbetet ska vara ett komplement till
frivillig, offentlig och privat sektor. Organisationen verkar helt utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden. Frivilligcentralen ska
verka for människors frivilliga insatser genom att
vara en mötesplats mellan hjälpande och behövande. Frivilligcentralen vill öka livskvaliteten för
Eskilstunas invånare t ex: promenad med ensamma äldre, läxläsning, byta gardiner, högläsning.
De stödjer människor som har behov av gemenskap och stöd, eller känner utanförskap i samhället. Främjar samverkan mellan ideella föreningar,
kommun, landsting, myndigheter och företagare. Principer: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet, insyn och
Ett arbete bedrivs också för att främja samverkan
mellan frivilligorganisationerna och andra verksamheter i Eskilstuna. De som är frivilligarbetare
får möjlighet till stödja, handledning och fortbildning av organisationen.

En bättre chans
En bättre chans drivs av dess
100 medlemmar tillsammans
med ideella krafter i Sverige
exempelvis frikyrkor, Röda
korset, bildningsförbund, tolkar och läkare. Målgruppen
är människor, (i dagsläget ca
500) som rest till Eskilstuna med förhoppning av
att söka försörjning för att ta sig själv eller sin familj ur fattigdomen. De flesta av dessa tvingas att
tigga för att överleva. Allas lika värde är föreningens drivkraft och att se till att de som inte uppfyller kraven för Sveriges hjälpfunktioner får sitt
akuta behov tillfredställt. De arbetar även för att
motverka sjukdomar, skapa vänskap, göra skillnad och att stärka romerna i Europa. Öka kunskapen om EU-emigranter och minska klyftorna, bli
ett VI och skapa grunden för ett bättre samhälle i
hela Europa. Arbetet sker på gator och torg. Föreningens arbete är en viktig pusselbit för att lyfta
utsatta EU-migranters livssituation – såväl i deras
hemländer som till akuta instanser i Eskilstuna.
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1 – Hvordan og hvornår opstod vi?
2 – Hvad står vi for, hvad brænder vi for?
3 – Hvad laver vi? Hvilke eksempler kan nævnes?
4 – Hvor mange mennesker er med i kernen, og hvor mange borgere har vi berøring med?
5 - Hvor foregår vores aktiviteter i byen?
Og hvordan bidrager det med til at forandre byen og bylivet?

Ungebyrådet er et demokratisk valgt af
og blandt unge 13-17 årige i Fredericia.
Vi varetager de unges interesser og vil
noget godt for andre unge i Fredericia.

4 – En lille gruppe unge med støtte og opbakning
fra kommunen, dagbladet og det lokale erhvervsliv
til fx sponsering og markedsføring. På facebook har
vi 600 følgere, og sidst år kom der godt 1000 mennesker i løbet af hele dagen på Øster Strand.
5 – Selve eventen foregår på Øster Strand. Og initiativet smitter! Flere af de unge involverer sig meget
og vil gerne selv stå for nogle aktiviteter – det giver
dem selvtillid at mærke, de er med til sat skabe noget.

4 – Vi er 21 medlemmer samt suppleanter og
gennem vores arbejde kommer vi i berøring med
mange unge i Fredericia.
5 – Ungebyrådsmøder holdes i byrådssalen, andre aktiviteter i Ungdommens Hus.
Vores arbejde gør, at der bliver set mere positivt
på unge. Og det voksne byråd bliver mere opmærksomt på de unges problemer.

Utopia
Utopia laver aktiviteter som falder udenfor de
normale sociale grupper og sportsgrene.

De Orange Haller
De Orange Haller er et sted for alle, som vil dyrke
en gadesportsdisciplin.

1 – Vi blev dannet i 2012, da vi havde ønske om
at lave et anderledes rollespil for unge og voksne.
2 – Vi ønsker at fremme et live rollespil med fokus på hyggespil, intriger og mysterieløsning,
men også kamp, strategi og menneskelig forførelse.
3 – Vi startede med Utopia Live, som er rollespil for 15+, og så har vi udvidet med Utopia Social, et ugentligt mødested for ensomme unge
og voksne 20-35 år. Om vinteren afholder vi
Lan-party for alle interesserede fra nær og fjern.
4 – Vi er 4 i bestyrelsen og vi kommer i berøring
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1 – Det startede i 2014 i Ungdommens Hus, hvor
vi sad en gruppe unge og snakkede om, hvad vi
kunne gøre for vores by.

3 – Konceptet er en strand-event den 4.juli hvert
år med musikken som midtpunkt, og så en variation af aktiviteter, konkurrencer, happenings mv.
på stranden i løbet af dagen fra kl.13-22.

1 – Det første ungebyråd blev valgt
i 2010 efter ønske fra byrådet – det
nuværende ungebyråd er valgt i 2015.

3 – Vi sparrer med det voksne byråd i høringssvar
og sager om unge, f.eks. kampagnen ”Unge hjælper unge” – en anderledes alkoholkampagne.

Costa del Øster er en strandevent 4.juli for alle,
der afholdes på Øster Strand i Fredericia

2 – Vi ønsker en event, hvor alle uanset social
baggrund kan være med og som samler Fredericia – og vi har jo en perle i form af Øster Strand.
Alle kender til ferier på costa del….et eller andet,
så vi valgte Costa del Øster som navn.

Ungebyrådet

2 – Vi ønsker at gøre Fredericia et fedt sted at
være ung. Vi brænder for at forbedre vilkår og
miljøer på skoler og ungdomsuddannelser og i
Fredericia i det hele taget.

Costa del Øster

med mange unge fra 15+ gennem de forskellige
aktiviteter, især de lidt mere skæve eksistenser,
for der er plads til alle hos os.
5 – Utopia Live foregår i Randal Skoven, mens
Utopia Social og LAN-party’erne foregår i frivilligcentret og på skoler. Især Utopia Social bidrager til at skabe socialt sammenhold for en gruppe mennesker, der ellers har svært ved at skabe
venskaber.

1 – Startede for 4 år siden som Fredericias Kolde
Haller, der kun var åbent om vinteren. Først var
det en skaterhal, men vi ønskede, at det skulle være et sted for alle, der ikke passer ind i den
traditionelle elitesport – de skulle have et frirum.
Og nu er vi åbent hele året rundt.
2 – Det er vigtigt, vi er et sted, hvor man bare kan
komme ind udefra uden at være medlem og lave
det streetsport, man har lyst til.
3 – Vi har 2 haller – en til alt med hjul og en anden til parkour, boldspil mv.

4 – Vi har et brugerråd med nogle nøglepersoner fra kommunen og nogle af de unge. Vi har
lige uddannet nogle unge til at være gamemakere, som skal være med til styrke miljøet i hallerne
og tage godt imod nye brugere og besøgende.
Udover unge som dyrker gadesport, kommer her
også mange familier – op mod 300 besøgende i
weekenderne.
5 – I hallerne og ved FredericiaC. Vi har et fristed,
hvor alle kan være med. Tidligere kom her især
mange diagnosticerede unge, fordi det giver mulighed for at få afløb for overskydende energi –
men i dag også mange almindelige unge, så der
bliver dannet mange venskaber på tværs af sociale skel.

Axeltorv Lauget

Grow Your City
Vi er en gruppe ildsjæle, som kan lide at få ting til
at gro og spire og sammen har udviklet et urbant
fællesskab omkring dyrkning i byen.
1 – Vi opstod i 2011, hvor ildsjæle med grønne
fingre dannede en initiativgruppe omkring urban farming.
2 – Vi står for at demonstrere, hvad individet kan
udrette i fællesskab og hvordan man kan skabe
vækst og forandring i byerne.

3 – Vi dyrker afgrøder i fællesskab, udvikler og
styrker vores haver. Vi har et rekreationshjem for
aflagte burhøns og oplyser besøgende om dyrkning, dyrehold og naturen i Danmark.
4 – Der er 25 i initiativgruppen og har berøring
med flere hundrede borgere og besøgende.
5 – Vi laver uddannelsesforløb for skoler og institutioner og inspirationsarrangementer til lokal
dyrkning, selvforsyning, social, økonomisk og
miljømæssig bæredygtighed.

Vi er en frivillig forening, som arbejder på at skabe aktiviteter på Axeltorvet og i bymidten.
1 – Tilbage i 2007-08 skrev dagspressen en del
om, at det så bart og øde ud på Axeltorv. Så blev
der indkaldt til møde for borgerne – og foreningen blev født.
2 – Vi brænder for, at der skal ske noget i byen specielt på Axeltorvet. Det er det, vi er sat i verden for, så pladsen ikke ligger øde hen. Vi har en
meget ubureaukratisk og uformel måde at arbejde på. Vi prøver at holde det simpelt, så alle kan
være med.
3 – Kræmmermarkeder, levende musik, juletræstænding og aktiviteter for byens børnehaver. Vi deltager ved andre events, fx krydstogtsanløb.
4 – Vi er 4 personer i kernen og nogle ekstra personer. Alle byens borgere, turister og besøgende
berøres - ikke nødvendigvis direkte men indirekte, for byen ville være en anden by at bo i, hvis
ikke vi skaber dette liv i bymidten.
5 – Primært omkring Axeltorvet - og JB Nielsens
Plads ifm. krydstogtskibene. Vi skaber fællesskab
mellem torveholdere, restaurationer, butikker og
andre, som holder til på Axeltorvet.

Containerbyen
Vi er en gruppe ildsjæle, som har fundet fællesskab omkring det at skabe sammen.

4 – Der er 10 i initiativgruppen, og vi har
berøring med flere tusinde i forbindelse med fx
anløb af krydstogtskibe.

1 – Vi opstod i 2014 og udvider stadig.
2 – Vi viser, hvad individet kan udrette i fællesskab og hvordan man kan skabe vækst og forandring i byerne og med simple rammer danne fundament for skabelsen af en ny kultur midt i byen.
3 – Vi skaber byliv i upcyclede containere gennem kulturtilbud til besøgende, arbejdende
værksteder, muligheder for at holde møder mv.

5 – Vi afholder arrangementer, tager ud på skoler
og uddannelsesinstitutioner og inspirerer til at
tage initiativ og være med til at få ideer realiseret. Vi laver geocaching-skatte, maler, skaber, dyrker og udvikler en midlertidig bydel i fællesskab,
som kan være med til at formodne området indtil noget permanente overtager.

Lillebælts Badelaug
Vi bliver et fællesskab bestående af beboere i lokalområdet omkring Lillebælts Allé og Hybylund
Strand.

3 – Årstidsrelaterede aktiviteter som Sankt Hans,
trille æg, saftevand & boller, kælkning på bakken
bagved huset.

1 – Ideen opstod ved snak i kvarteret, hvor flere
havde samme ønsker og ideer om et fællesskab
– herunder at få lov til at benytte strandhuset og
etablering om en helårlig badebro.

4 – Min. 20 husstande. Og det er for alle – måske
især børnefamilier.

2 – Vores ønske er at bevare strandhuset og tage
det i brug, så vi kan nyde stranden og området
omkring hele året.

5 – I private hjem, i og ved strandhuset. Mere aktivitet i strandhuset giver liv i området. Det skal
være meget rummeligt med plads til fx unge
mennesker på kanten.
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Fredericia
Tandemklub
Vi cykler blinde og handicappede, der er fysisk i
stand til at træde i pedalerne, rundt i Fredericia
på tandems.
1 – Klubben blev stiftet i 1977 som en afdeling i
Dansk Blindesamfund. Sidenhen er klubben åbnet for folk med handikap, som stadig kan cykle.
2 – Vi vil gerne give blinde og lettere handicappede mulighed for at få frisk luft og motion ved
at cykle sammen med på tandem-cykler. Derudover socialt samvær – fx afsluttes cykelturene
med mulighed for kaffe/the i klubben (Depotgarden)

Bygningskultur
Fredericia
Vi er en gruppe lokale borgere, som interesserer
os for bygningskultur og landskabet i Fredericia.
1 – Foreningen opstod for en del år siden, hvor
nogle arkitekter, tømrermestre og andre med interesse for gamle og ældre bygninger og landejendomme lavede en forening.
2 – Vi ønsker en by, hvor man er opmærksom på
at de forandringer, som er nødvendige, skal gennemføres på en sådan måde, at nyskabelser og
ændringer kommer til at passe harmonisk til de
eksisterende miljøer, og måske endda kan gøre
nogle af byens kvarterer kønnere og bedre at
leve i.
3 – Vi viser rundt i forskellige områder og ser på
bygninger og omgivelser i et historisk perspektiv. Og en årlig prisuddeling af en ”Sommerbuket” og Plakette til anerkendelse af personer eller
organisationer, som har gjort noget særligt for at
bevare en bygning eller tilføje en æstetisk værdi
af bygnings- eller landskabsmæssig karakter.

3 – Vi cykler hver mandag ca. 20-30 km og deltager i cykelløbet Rands Fjord Rundt den 5.juni.
Derudover laver vi især i vinterhalvåret aftenture
og spilleaftner med bl.a. bordtennis for blinde –
Showdown – hvor seende også kan være med.
4 – Der er godt 10 personer i kernen og ca. 25 betalende medlemmer fra 40+ og op til den ældste,
som er over 80 år! Flere af vores piloter – tandem
chauffører – er ikke medlemmer, men har bare
lyst til at være med, selv få motion og give bagsmækkerne – passagerne – en oplevelse.
5 – Vi kommer rundt i hele Fredericia og er
meget synlige i gadebilledet, da vi er iført gule
refleksveste med navn. Vi holder til i aktivitetshuset Depotgården, hvor vi også slutter af efter en

4 – Vi er 5 personer i kernen og små 100 medlemmer – og derudover er vi i kontakt med
mange, som deltager ad hoc i vores arrangementer.
5 – Vi kommer rundt i hele kommunen, og vores
events er med til, at folk får øjne op for bygningskultur og påvirkes til at se på byen og kommunen med andre øjne.

Bliv medlem af Bygningskultur Fredericia
og vær med till at bevare,
forskønne og udbygge.
– Få indflydelse –
Lad os høre din mening...
Klik ind på

www.bygningskulturfredericia.dk
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Bastion Lauget
Vores idé er, at folk adopterer en bastion alt efter
interesse for fx Svenskekrigen eller de Slesvigske
Krige.
1 – Ideen er opstået i dialog mellem Bygningskultur Fredericia og Museerne i Fredericia og forventet opstart er sommeren 2015.
2 – Vi ønsker at vække interesse og skabe ejerskab for Fredericia Volds mange historiske bastioner.

3 – Medlemmer vedligeholder området omkring
bastionen og laver nogle events med fx historiske data om den enkelte bastion evt. suppleret
med udklædning, skuespil mv.

5 – Lauget vil holde til på volden ved de forskellige bastioner, og vil være med til at fastholde og
forny interessen for vores fantastiske historiske
vold.

4 – Museet og Bygningskultur Fredericia er kernen i starten – og så skal vi ud og have borgerne
til at adoptere en bastion og dele interessen med
venner, børn og andre familiemedlemmer.

Det Bruunske Pakhus
Det Bruunske Pakhus er et spillested med stort
udbud af rytmiske koncerter.
1 – Stedet blev etableret i 1986 og har en stor
gruppe frivillige tilknyttet som hjælpere ved koncerter og andre event.
2 – Vi ønsker at være et sted, der kan rumme forskelligheden indenfor musikken – både professionalismen og det spontane. Vi har derfor mange
af de store navne på plakaten men ønsker også
plads til mange andre og mere skæve ting.

3 – Udover at afholde koncerter, samarbejder vi
med Ungdommens Hus, et værested for tidligere
misbrugere, de kulturelle foreninger om en café
salon til jazz- og blues festivalen, detailhandlen
til sommerrock og andre kommunale spillesteder.
4 – Vi er godt 40 frivillige og har igennem vores
virke kontakt med rigtig mange andre frivillige
og folk med interesse for musik.
5 – Meget foregår i Pakhuset og ellers rundt omkring i byen til festivaler og andre events.
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Future City Labs är ett workshopformat för deltagandebaserad stadsplanering med “design
thinking” och öppen innovation för att skapa
framtidens Göteborg såsom invånarna vill uppleva staden. Labbet består av konceptutveckling
kring utmaningar såsom segregation och tysta
fordon, samt stadsmodellsbygge. Modellen flyttas mellan platser för att nå så många invånare
som möjligt men har sin hemvist i innovationslabbet Collaboratory på Lindholmen. Vi har fått
stort gensvar från människor som ofta stängs ute
från delar i samhället och verkar för att låta alla
röster synas. Vi bygger broar mellan existerande
initiativ, och tillför det community vi har vilka
många traditionella initiativ ej når.

Göthenburgos främsta drivkraft är att få
människor från olika delar av samhället att se
varandra. Göteborg är en segregerad stad och
ett steg i att motverka segregeringen är att tillgängliggöra och förenkla interaktionen mellan
stadens olika platser.
Göthenburgo arbetar just nu med att ta fram en
ny karta över Göteborg Stad. Dels en i traditionell
pappersformat över Göteborgs tio stadsdelar.
Och en digital som blir en mer uppdaterad visningsplattform över vad som sker i staden samt
en turistfunktion där man en kan gå in och skapa

sin karta och dela favoritplatser. Det som är unikt
med projektet är att bägge kartorna utformas i
dialog med medborgarna i respektive stadsdel,
där de själva väljer vad de vill lyfta fram. Kartorna ska väcka en nyfikenhet, upptäckarlust och
bidra till en annan bild av Göteborg än den som
vanligtvis visas fram. Vi vill visa att alla platser i
staden är unika med sin själ och identitet. Projektet syftar till att förändra hur vi upplever staden
och ge en nyanserad bild av vad Göteborg är. Vi
vill föra göteborgarna närmare varandra och bidra till en känsla av nyfikenhet och gemenskap
kopplat till staden.

Collaboratory är ett 500 m2 stort nästa generations makerspace; en kombination av innovationslabb och designstudio, konstgalleri och
entreprenörskontor. Det är en plats som accelererar öppen innovation, korspollinering av idéer
och kollaborativa processer genom att erbjuda
ett åldersöverskridande, tillåtande och transdisciplinärt nätverk av fristående individer, företag
och universitet.

Unikt för Collaboratory är att vi har kunskaper
inom både social och teknologisk innovation,
samt film, spel- och upplevelsedesign. Vi jobbar
med prototyputveckling och deltagandebaserad
design inom stadsplanering, kultur och lärande.
Här skapas nya företag och arbetstillfällen, och
vi bygger broar mellan olika organisationer på
Lindholmen med omnejd.

Pantrarna
Pantrarna är en förening där medlemmarna arbetar för att stärka sig själva socialt, politiskt,
Kulturellt och ekonomiskt.
Vi kämpar mot förtryckande strukturer som påverkar våra liv och våra områden.
Vi ser att det finns strukturer som begränsar och
förtrycker oss i förorten.
En individ som lever under förtryck mår sämre på
flera nivåer; psykiskt och fysiskt, och har det sämre ställt socialt och ekonomiskt. Vi vill stärka oss
själva och därmed öka vårt välbefinnande.
Pantrarna är en medlemsstyrd organisation och
alla våra aktiviteter och verksamheter utgår ifrån
våra medlemmars behov och mål.
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Odderøya

Posebyen

Kvartal 5

Kristiansands kulturelle midtpunkt er Odderøya,
ei grønn halvøy helt inntil bysentrum. I tillegg til
offentlige aktører som Kilden teater- og konserthus og museum, så finnes det et en lang rekke andre; kunstnere, kulturaktører innen film og
musikk, klatreklubb, Odderøyas venner m.m.

”Posebyen” i Kristiansand sentrum er en av Europas største sammenhengende trehusbebyggelser. Posebyen er betegnelsen på den eldre
trehusbebyggelsen mellom Elvegata og Festningsgata. Posebyen er et verneverdig bygningsmiljø, et kulturmiljø, og med sin bakgrunn
representerer den en viktig del av Kvadraturens
historie. Størstedelen av Posebyen er regulert til
spesialområde bevaring. Formålet med reguleringen er å sikre bevaring og utbedring av den
arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen i kvartalene og bymiljøets- og bygningsmiljøets særegne karakter og verdi som helhet.

Foreningen Posebyen er etablert og deres målsetning er å utvikle kvartal 5 til restaurant, bakgårdskafe, kunstatelier og verksteder samt barnas kulturhus. Deler av bakgården i kvartalet er
den eneste igjen som er offentlig eid, og kvartalet har et stort potensiale. Foreningen jobber mot politikere, administrasjon, universitet,
næringsliv osv. for å skape støtte for forslaget.
Arbeidet er midt i en prosess, og det er enda ikke
avklart hva dette blir i fremtiden. Foreningen
brenner for en levende gamleby i Kristiansand,
for å skape aktivitet og åpne opp et samlingspunkt for alle.

I forbindelsen med at vi har fått byens nye kulturelle tyngdepunkt, Kilden, arbeides det på
mange fronter for å koble sammen Odderøya
og Kilden med Kvadraturen. Vest Agder museum anlegger ny museumshavn i Nodeviga, og
en ny bydel er regulert på Silokaia, syd for Kilden. I tillegg fortsetter satsningen på Odderøya
som kunstner- og gallerisenter, som konsert- og
festivalområde og som et helt særegent sted for
urbant friluftsliv kombinert med å være et spennende militært kulturminne. Alle aktørene på
Odderøya har samlet seg og kommer med informasjon om ulike aktiviteter gjennom hjemmesiden:

Anders Martinsen

Målsetting: Bevare og vitalisere gamlebyen i Kristiansand. Prosjektet Kvartal V, er spydspissen og
vi arbeider for at denne blir offentlig tilgjengelig.

Anders Martinsen
www.odderoya.no

Blomsterbyen
Kristiansand vil være sommerbyen på sørlandet. Handelsstanden går inn med midler, og Kristiansand kommunes parkvesen
omsetter dette i ampler, baldakinkasser og tobber. I tillegg kan
forretninger, banker og hoteller
selv ta kontakt med parkvesenet
og bestille egne enheter til sine
bygg/butikker e.l. Parkvesenet
følger opp med eget blomsterprogram der det arbeides med
sortsutvalg og med temaer for blomstersammensetninger for hvert kvartal og for de forskjellige tobbene/plantekassene. Parkvesenet tar
seg av bestilling eller produksjon samt vanning,
gjødsling og annet stell gjennom sesongen.
Produksjonsvolumet på samarbeidet er ca. 400
ampler, 160 baldakinkasser og ca. 100 blomster-

Den Internasjonal Kulturfestivalen
kasser. I tillegg har Parkvesenet en egen utplantning på ca. 11.000 sommerblomster i hovedsak
produsert i eget gartneri til Kvadraturens bed.
Kristiansand er blomsterbyen på sørlandet!
Anders Martinsen
http://www.blomsterbyen.no/

Den Internasjonale Kulturfestivals hovedformål
er å skape en bedre kulturell forståelse i byen vår.
Foreningens arbeid skal være til berikelse for
Kristiansand by. Målet skal oppnås gjennom synliggjøring av et positivt mangfold, ulike kulturer
og kunstneriske utrykk. Foreningen skal aktivt
arbeide for å fremme formålet gjennom arrangementet «Den Internasjonale Kulturfestivalen».

Festivalen skal vektlegge et internasjonalt preg
samt søke å fremheve og feire byens internasjonale befolkning, felleskap og samarbeid på tvers
av etnisitet og kultur.
Foreningen skal bidra til et positivt fokus på de
fremmedkulturelle miljø i Kristiansand og samspillet mellom alle byens innbyggere
http://www.dikf.no/

Kunstitusjon
- Arrivals
Kunstitusjon er en prosjektgruppe bestående av
seks kunstnere bosatt i Kristiansand. Medvirkende kunstnere er Naysa Andrade (VE), Ylve Thon
(NO), Nina Hove (NO) Jorann Abusland (NO) Nina
Björkendal (SE) og Karen Pettersen (NO). Kunstitusjon fungerer som en plattform for diskusjon,
samarbeidsprosjekter og offentlige kunstoppdrag.
Arrivals: Kunstitusjon ble invitert av Kristiansand
Kunsthall og Cultiva Ekspress til å organisere et
kunstprosjekt i forbindelse med strandryddedagen 9. mai.
Med havstrømmene har gjenstander potensiale til å reise en lang vei før de blir skylt opp på
stranda. Mye av avfallet blir fanget i en av de seks
store havstrømmene som eksisterer på tvers av
verdens hav. Plastikk er blitt et stort problem for
havets økosystem og i disse gyros er det i dag
mer plastikk enn plankton. Plastikken dreper
også havfugler, dyr og fisker som lever i havene.
Kunstitusjon har ryddet strender og samlet marint avfall til kunstprosjektet i Kristiansand Kunsthall. Fra og med lørdag 23. mai arbeidet Kunstitusjon i en åpen prosessutstilling med dette
materialet som utgangspunkt. Alle som ville delta ble involvert i innsamlings- og ryddeprosessen
i perioden 13. april til 16. Mai.
Arrivals er et samarbeidsprosjekt og et forsøk på
å visualisere en demokratisk prosess og å belyse fellesskapets ulike sider. Prosjektet handler
om menneskets forhold til naturen og om å dele
kunnskap, erfaringer og opplevelser. Kristiansand Kunsthall har potensiale til å bli en arena
for installasjoner, fotografi, performance, tekst,
skulpturer og workshops.
Utstillingen endte med en finissage fredag 29.
mai.
http://holdnorgerent.no/ryddenstrand/

Kilden dialog

Sjøfartsmonument

Gågata Markens

Kilden teater- og konserthus åpnet
januar 2012 og er blitt en viktig kulturinstitusjon i Kristiansand. I tillegg
til å tilby en stor variasjon i konserter,
teateroppsetninger osv, så tar Kilden
også et utvidet samfunnsansvar.
Ukentlig kommer deltagere i alderen 10 til 85 år
til Kilden for å være med i prosjekter innen teater,
dans, sang eller musikk. Vi skaper kunst som bygger relasjoner og som gir mellommenneskelig
kunnskap og forståelse.

Christianssands Sjømandsforening har i flere år
arbeidet for å få et Minnesmerke over sjøfolk. I
2006 bestemte styret seg for å sende en henvendelse til Kristiansand kommune og foreslå en
dugnad for å reise et verdig minnesmerke over
de tusener av sjøfolk som har bemannet skip og
bidratt til oppbyggingen av en skipsfartsnæring
som har vært avgjørende for byens eksistens og
vekst gjennom mer enn tre hundre år.
Sjøfartsmonumentet skulle uttrykke Kristiansands identitet som sjøfartsby. Markere sjømannens betydning og gi en verdig minneplass for
bruk til seremonier og samlinger. Kort sagt, aktualisere en mindre kjent identitet og historie for
byens befolkning og gi sjøfarten en fornyet betydning. Det ville være av betydning at monumentet fikk en plassering nær sjøen og skulle ha
god tilgjengelighet.
Monumentet står ytterst på odden mellom lille
og store Nodeviga. Monumentet er et spleiselag
mellom kommune, kulturfond (Cultiva), næringsliv og sjømandsforeningen. Utformingen av monumentet ble utlyst som en konkurranse og vinneren ble utpekt i 2010: Annika Oskarsson og
Thomas Nordstrøm med sitt utkast ”16 hav och
64 skepp”, en lysskulptur utformet som et fyrtårn
med båtformer perforert i tårnet. Båter med tilhørighet til Kristiansand skal primært brukes til
dette formål.
Monumentet ble avduket høsten 2012 som en
del av feiringen av Christianssands Sjømandsforenings 150 års jubileum.

Kristiansands hovedhandlegate og paradegate
er Markens gate. Den har opp igjennom årene
stadig blitt forlenget. Dette er alltid etter initiativ
fra gårdeiere og handelsstanden. Etter hvert blir
gategrunnen oppgradert med varmekabler og
«gågateprofil», dette også fra initiativ av gårdeiere, men i samarbeid med kommunen.

Vi tror at sprengkraften i kunstneriske prosesser
kan bidra til å endre både mennesker og samfunn.

Christianssand Protestfestival
– Norden verdifestival

”Protestfestivalen skiller seg ut ved sin uhøytidelighet, sin sprøhet og sin mangslungenhet. Det er
et viktig pustehull, der både sære og lærde stemmer kan bli hørt.” - Jon Michelet, forfatter.

Den Internasjonal
Kulturfestivalen
Den Internasjonale Kulturfestivals hovedformål
er å skape en bedre kulturell forståelse i byen vår.
Foreningens arbeid skal være til berikelse for
Kristiansand by. Målet skal oppnås gjennom synliggjøring av et positivt mangfold, ulike kulturer
og kunstneriske utrykk. Foreningen skal aktivt
arbeide for å fremme formålet gjennom arrangementet «Den Internasjonale Kulturfestivalen».
Festivalen skal vektlegge et internasjonalt preg
samt søke å fremheve og feire byens internasjonale befolkning, felleskap og samarbeid på tvers
av etnisitet og kultur.
Foreningen skal bidra til et positivt fokus på de
fremmedkulturelle miljø i Kristiansand og samspillet mellom alle byens innbyggere

Matoase
Fire serveringssteder i Kristiansand har gått sammen om å skape en matoase midt i ei gate. Det
har vært en prøveordning sommeren 2013 og
2014, men når er det etablert som en permanent
ordning for sommersesongen. Ellers i året går
det vanlig trafikk i gateløpet. Prosjektet bidrar til
å bygge opp under kommunens målsetning om
å skape en kulturakse mellom Torvet og Kilden,
det skaper liv i byen og er et tiltak næringen selv
ønsker.

Anders Martinsen

Aladdin/Cinemateket
Aladdin kulturhus har ingen åpningstid og er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Aladdin er perfekt
for de som ønsker å leie lokaler til arrangementer, festivaler, produksjoner og andre aktiviteter.
Huset driftes av kunstnere fra byens frie kunstmiljø, samt ulike senter for formidling og utvikling av kunst. Aladdin finner du midt i Kristiansands kulturakse et stenkast fra Markens gate.

http://www.dikf.no/

© Kristiansands kommune.
Fotograf Svein Tybakken
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Lundakarnevalen

Lunds ungdomsting

Lundakarnevalen är ett arrangemang som anordnas vart fjärde år i Lund av studenterna vid
Lunds universitet.
Karnevalens centrum finns på universitetets område ”Lundagård” men hela stadskärnan påverkas, inte minst genom det karnevalståg som
går genom staden. 2014 var det ungefär 5 000
studenter som engagerade sig i evenemanget
som har 400 000 besökare, studenter såväl som
icke-studenter.
Eventuellt överskott från karnevalen sparas för
framtida karnevaler men det händer även att
pengar delas ut till andra delar av studentlivet .

Lunds ungdomsting är ett forum för ungdomar
mellan 12 och 25 år som vill påverka Lund. Detta
görs genom dialog, påverkan och egna aktivite-

Lund Choral Festival
ter. Med dialogen vill man undvika byråkratiska
omvägar mellan unga och politiker och tjänstemän. Eftersom de flesta ungdomar inte får rösta,
behöver de möjligheter att påverka vuxna i de
frågor som rör unga. En viktig del är egna aktiviteter och projekt, där ungdomar tar ansvar och
förverkligar sina idéer vilket ökar engagemanget.
Ungdomstinget ska vara ett forum där unga och
vuxna träffas och diskuterar. Målet är att ungas
åsikter ska föras fram.
Det första ungdomstinget hölls i september
2003, då beslutade ungdomarna själva hur de
ville att deras ungdomsting skulle se ut.

lund

www.ungilund.se

Stenkrossen
Kulturhuset Stenkrossen startades 2014 och var
då en samlingspunkt för innovationskarnevalen
Innocarnival 2014.
Idag håller Stenkrossen på att utvecklas till en
naturlig mötesplats för Lunds medborgare. Här
kan man träffas i gränsöverskridande kreativa
sammanhang och hitta sin egen uttrycksform
tillsammans med andra. Social och ekologisk
hållbarhet är ledord. Stenkrossen drivs av Lunds
kommun men användarna styr i hög grad innehållet. På 1837 kvm finns bland annat projektkontor, skaparverkstäder, workshops, utställningsytor, scenkonst, streetart, stadsodling &
caféverksamhet.

Mejeriet
Mejeriet i Lund är ett kulturhus med konserter, teater, biograf, musikundervisning, replokaler med mera. Mejeriets historia inleddes med
kampen för ett allaktivitetshus med följande
husockupationer 1969. Efter många års arbete
beslutade Lunds kommun 1983 att tillsätta en
musikhuskommitté för att genomföra projektet.
Det är husets föreningar som står för verksamheten i huset och tillsammans bildar de Före
ningen Kulturmejeriet som driver huset och
anställer personal. Dessutom samarbetar före
ningarna en hel del med andra organisationer
och privatpersoner utanför huset.

ArchFilmLund
Lunds internationella arkitekturfilmfestival arrangeras årligen och på privat initiativ. Festivalen
erbjuder en plattform för att utforska nutida och
historiska förbindelser mellan arkitektur och film.
På festivalen visas ett brett urval av spelfilmer
och dokumentärer tillsammans med seminarier,
debatter, utställningar, kurser, föreläsningar och
andra aktiviteter. Tillsammans blir det en ram för
diskussioner om arkitektur i spelfilmer och visioner om en god och beboelig miljö för framtiden.
Lund kommun är en partner i festivalen, tillsammans med bland annat flera arkitektkontor,
Lunds universitet och Statens Centrum för Arkitektur och Design.
www.archfilmlund.se
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Lund Choral Festival arrangerade första gången 2006 och är Sveriges största körfestival och
Lunds största återkommande musikarrangemang med 10 000 besökare. Den internationella festivalen är en vecka lång och genomförs vartannat år. Förutom konserter arrangeras
workshops och seminarier. Körfestivalen arrangeras av Musik i Syd med stöd från Lunds kommun. Idén med en körfestival i Lund kom från
det lokala körlivet som uppvaktade Lunds kommun 2004. Festivalen tog form i samverkan mellan den kommunalt tillsatta projektgruppen, det
lokala körlivet och ett stort antal medarrangörer
från Lund, Sverige och Europa.
Målsättningarna har bland annat varit att stärka
Lund som körstad, initiera nya scener och öppna dörren för gästande ensembler men också
ge möjlighet för Lunds körsångare att ingå i nya
sammanhang och nätverk. Under festivalen arbetar ett stort antal volontärer.
www.lundchoralfestival.org

Foto: Jakob Rempe

Kulturportal LUND

Dalbypåsen
”Dalbypåsen”, en summa pengar som det treåriga kommunala projektet Fokus Dalby förfogade
över, gav möjlighet för enskilda dalbybor eller
grupp/förening verksam i Dalby att söka stöd till
särskilda utvecklingsprojekt. Pengarna delades
ut till projekt som bidrog till att göra Dalby mer
attraktivt för boende och besökare. Dalbypåsen
möjliggjorde aktiviteter och evenemang i Dalby
som annars sannolikt inte blivit av.

Kulturportal LUND är en internetportal för och
om kultur och kulturhistoria i Lund, ett slags interaktivt kulturhistoriskt uppslagsverk med material från år 990 när Lund grundlades till det
som händer idag. Ledorden för att söka i materialet är Tid, Rum och Händelser. Besökaren navigerar enkelt genom fakta och kuriosa, målmedvetet eller slumpmässigt. Kartan kan vara en
utgångspunkt, tiden en annan. Man kan röra sig
fritt i tid och rum, besöka platser och byggnader
i 360 graders panoramafotografier, ta del av texter, bilder, film, video och grafik i både två och tre
dimensioner.
Portalen har tillkommit på privat initiativ och
drivs som en ideell förening. Det finns också mindre portaler inom Lunds kommun gällande Dalby, Torna-Hällestad, Revinge och Genarp.

Exempel:

• Geologins dag – ett evenemang som bl a uppmärksammade ortens historia kring stenbrytning.
• Tillfällig skateboardramp – en förstudie kring
önskemål om en skateramp i Dalby
• Utställning på biblioteket, ”Dalby vi minns” –
och en tryckt skrift.
• Tjejmässa – ett ungdomsinitiativ
• Nattvandrarverksamhet

www.kulturportallund.se

www.lund.se/fokusdalbysslutrapport

Siste april

Odla i Lund – hållbarhet på riktigt

Stadsparken står i fokus när valborg firas i Lund
den 30 april. Firandet består av två delar; en
spontan picknick under dagen och ett traditionellt firande som arrangeras av Lunds kommun på kvällen. Sammanlagt har picknicken och
kvällsarrangemanget ungefär 30 000 besökare.
Det finns ingen officiell arrangör för firandet under dagen och picknicken har uppstått spontant och växt successivt. Kommunen samarbetar dock med Polisen, Skånetrafiken, Trafikverket,
Räddningstjänst, Region Skåne och flera frivilliga
organisationer för att göra firandet så säkert som
möjligt.
Känsliga delar av Stadsparken skyddas med avspärrningar. Renhållningsinsatsen förstärks i parken, men också på gator och torg. Polisen ökar
sin styrka och säkerheten skärps längs järnvägsspåren och på Lund C.

Stadsodling handlar inte bara om odling, det
handlar också om att skapa delaktighet, att få
människor att mötas och vara med och utveckla sina omgivningar. När några privatpersoner
tog initiativ till stadsodling på Brunnshög kunde väl ingen ana hur stort det skulle bli. Initiativet växte och Lunds kommun bestämde sig för
att stötta initiativet under namnet ”Odla i Lund”.
På Brunnshög i norra Lund erbjuds växthus för

odling och mötesplats, men även kurser, studiebesök och workshops. Stadsodlingen i Lund har
blivit ett utflyktsmål. Alla lotter är fullbokade för
säsongen 2015 - men man kan anmäla intresse och hoppas på återbud, eller ställa sig i kö för
nästa år. Stadsodlingsprojektet Odla i Lund har
tillgång till nuvarande mark som längst till och
med 2017.

Kulturkvadranten i Dalby
På initiativ från några dalbybor bildades 2009 ”Kulturkvadranten i Dalby – ideell förening” med syfte
att ”verka för att göra kultur- och parkmiljön kring Dalby kyrka, Kungsgård med klosterbyggnad och
andra intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillgängliga för nya och gamla dalbybor, pilgrimsvandrare och andra besökare, kulturutövare, forskare och entreprenörer samt förbinda Dalbys
äldsta historia med dagens och framtidens”.
Kulturkvadranten i Dalby har en diger vision. Bland annat förhandlar föreningen med Statens Fastighetsverk och andra intressenter om att göra den tidigare klosterbyggnaden och parken tillgängliga för
allmänheten. Kulturkvadranten i Dalby vill också stärka Dalbys identitet till stöd för det lokala näringslivets utveckling och bidra till att Dalby blir attraktivt för såväl turister som nya och gamla invånare.
www.kulturkvadrantenidalby.se
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malmö

Gatukraft Lindängen

RETOY

Gatukraft Lindängen är ett
boendenätverk för social- och
fysisk upprustning av vårt
bostadsområde. Boendenätverket jobbar bland annat
för ökat föräldrainflytande i
skolan, ökad delaktighet för
området, att skapa kreativa
workshops i otrygga miljöer,
för årlig gatufest, och för att
ge en positiv bild av vårt bostadsområde.

I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar
alla barn, vart vi än befinner oss. Hos Retoy möts
barn och upplever hur kul det är att vara miljövänlig samtidigt som de lär sig om sina rättigheter genom att byta, låna, skapa och ge leksaker.
Retoy jobbar även aktivt med att sortera bort
leksaker som kan innehålla farliga kemikalier un-

Att ta ett gemensamt ansvar
Foto: John Nordh
för vår fysiska miljö skulle vara
förenande för hela Lindängen
och i förlängningen bidra till ökad kollektiv styrka samt minska polariseringen mellan grupper.
Det ligger nämligen i allas intresse att vår närmiljö upplevs som ren och fin såväl för oss boende som för fastighetsägare och verksamheter. Vi
tror också att Lindängens barn- och unga skulle
känna ett ökat inflytande över sin sociala- och
fysiska miljö och på så sätt öka känslan av social
kontroll.
Gatukraft Lindängen har förstått att en betydande stor del av åtgärder av brister i den fysiska
miljön kräver att medborgarna felanmäler, tex

nedskräpning, söndrig belysning, snöröjning
som inte fungerar, klotter, mm. Det bekymmersamma med detta system är att vi inte ser att alla
medborgare i staden har samma förutsättningar
att hitta in till rätt instans, särskilt i områden som
Lindängen med ett ganska högt utanförskap.
Detta bidrar i hög grad till att samhällets gemensamma resurser fördelas orättvist. Därför är vi
övertygade om att vi måste höja Lindängebornas medvetande om vilka påverkansmöjligheter
det finns för att skapa samhällig rättvisa till en
god miljö och trygghet.

Drömmarnas hus som funnits sedan 1990 använder lust, glädje och nyfikenhet i kombination med kultur, natur, kreativ pedagogik och det
egna skapandet, som verktyg i ett socialt förändringsarbete. Vi har våra rötter i Rosengård i Malmö, men verksamheten driver vi såväl lokalt som
regionalt. Vår målgrupp är barn och unga och vi
möter dem på fritiden och i skolan.

www.drommarnashus.se
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www.retoy.se http://www.retoy.se

Drömmarnas hus

För oss är det viktigt att arbeta med tematik som
ligger nära målgruppen och vårt arbete landar
nästan alltid in i små eller stora finaler som synliggör målgruppens arbete. För oss är det viktigt
att barn och ungas röster blir hörda, att synliggöra deras kraft och se till deras faktiska behov.

der deras leksaksbytesaktiviteter. Sedan starten
2011 har de nått över 400 000 barn genom deras verksamhet, och om alla 50 000 leksaker som
miljöhjältarna bytt genom Retoy istället skulle
ha köpts nya hade det resulterat i cirka 150 ton
växthusgasutsläpp. Retoys huvudpartners är Unicef och Blocket.

IM – Individuell
männskohjälp
I Sverige fokuserar IM på integration och engagemang. Vi vill öka människors möjlighet att
inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Vårt arbete handlar
om möten mellan människor. Därför erbjuder vi
verksamheter som tala svenska, läxläsning och
Move It. Våra volontärer besöker också asylboenden och boenden för ensamkommande. All verksamhet drivs av frivilligas engagemang. Vi har ett
gemensamt ansvar för att göra världen bättre. I
våra verksamheter finns det olika sätt att få utlopp för sitt engagemang.
www.manniskohjalp.se och läs mer.

Foto: Peter Hartman

KONTRAPUNKT
Kontrapunkt är både ett kulturhus och ett socialt center. Vi vill vara en kulturell plattform
som främjar det fria och oetablerade kulturlivet,
med särskild tyngdpunkt på att vara en undergroundscen för subkultur med lokala och globala rötter. Vårt mål är också att fungera som
en plattform för att ena och stärka de befintliga
gräsrotsrörelserna lokalt i Malmö och därifrån tillsammans, och med kulturen som redskap, börja
bygga på alternativ för ett rättvisare samhälle.
I korthet så kan man sammanfatta vårt syfte så
här:
- Att ena, stärka och utveckla de sociala gräsrots
rörelserna
- Att med kulturen som redskap skapa ett starkt,
aktivt och folkligt samhällsengagemang
- Att vara en kulturell plattform som främjar det
fria och oetablerade kulturlivet
- Att förmedla kunskap, kompetens och resurser
till och mellan det lokala kultur- och föreningslivet
- Att genom möten, samverkan och utbyten
främja mångfald, integration och gemenskap
mellan människor från olika bakgrund och samhällsgrupper
http://www.kontrapunktmalmo.net/om-oss/

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen HUR-Samhällsentreprenören

www.somaliskafreds.se

Tjejer i Förening (TiF) – Arbetarnas
Bildnings Förbund (ABF Malmö) har sedan april
2010 bedrivit engagemangsguideverksamhet.
Tjejer i Förening startades för att öka tjejers och
unga kvinnors engagemang och delaktighet
inom civilsamhällets organisationer. TiF arbetar
ur ett individbaserat perspektiv och har därför
utvecklat verksamheten till att stötta ett bredare
engagemang hos tjejerna som inkluderar andra
verksamheter, projekt och även egeninitierade

YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Vi vill
ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha
fler dynamiska stadsdelar - inte isolerade bostadsområden. En tät stad ger närhet till allt vilket underlättar vardagen och stärker sociala nätverk.
Vi är ett öppet forum för stadsbyggnadsfrågor på
sociala medier; Facebook, Twitter och bloggen
malmo.yimby.se . Gruppen har nära 700 medlemmar varav ett tjugotal är de mest aktiva. Vi
bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få
nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

Genom att skapa tillfällen för människor att träffas över gränserna sprider vi kärlek, respekt,
glädje, gemenskap och solidaritet. Vi arbetar för
ett jämställt, öppet och inkluderande och modernt Malmö – där alla ges möjlighet till delaktighet, bemöts med respekt och har inflytande över
sin vardag.
Våra evenemang lockar barn och vuxna, amatörer och elit-utövare. Individer från Malmös alla
delar och från andra delar av Skåne och Sverige
(till senaste HUR-Cupen lockades deltagare från
Ystad i söder till Göteborg i norr).
Det går inte att beskriva i ord vad det är vi gör för
Malmö och samhället. Det måste upplevas, höras
och kännas!

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen är
en ideell, religiöst och politiskt obunden förening med säte i Malmö. Vi arbetar med barn, ungdomar och kvinnor i Rosengård. Fokus ligger på
kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, tala-svenska, mångkulturella utbyten och opinionsbildning. I dagsläget driver vi bland annat ett basketlag för tjejer och arrangerar pröva på-aktiviteter
för nyanlända somaliska ungdomar. Föreningen
har över 400 medlemmar i Malmö

idéer exempelvis olika arrangemang och kurser.
TiF arbetar alltid utifrån den enskilda individens
intressen, behov och förutsättningar. Vi arbetar
med Barnkonvention som grund och ur ett jämställdhets perspektiv. TiF arbetar uppsökande i
kommunala grundskolor och prova på aktiviter
i samarbetar med utomstående föreningar och
verksamheter.

Bostadsvrålet är en nationellt solidarisk plattform
för bostadspolitiska organisationer, som under
regelbundna träffar i form av konferenser gemensamt kraftsamlar med fokus på den bostadsproblematik som råder på den aktuella geografiska platsen samt kan utbyta erfarenheter, ge
stöd åt varandra och förstärka varandras arbete.
Konferenserna är öppna för allmänheten i syfte
att sprida kunskap och skapa möjlighet för fler
att engagera sig.
I november 2015 kommer Bostadsvrålet att
vara i Malmö och redan nu börjar lokala organisationer intresserade av bostadspolitik att
ansluta för att gemensamt planera tema och
genomförande av årets Bostadsvrål. För mer
info se https://www.facebook.com/bostadsvralet/info?tab=page_info samt video från 2014
års Bostadsvrål på https://www.youtube.com/
watch?v=mMZzoaQJQLE&feature=youtu.be.

YIMBY Malmö

- Vi kräver en rättvis bostadspolitik!” är ett partipolitiskt obundet nätverk för unga vuxna, baserat i Malmö. Utgångspunkten är att unga vuxna
är den åldersgrupp som är mest utsatt i den rådande bostadskrisen. Idag saknar 353 000 unga
vuxna en egen bostad och bristen på bostäder
ökar stadigt varje år.
Nätverkets medlemmar kan initiera och driva
idéer som på olika sätt uppmärksammar vilka
behov och prioriteringar som behöver göras för
en tryggare bostadssituation och ställa politiker
till svars för den bostadspolitik som drivs, eller
inte drivs.
Bostadsupproret har bl.a. gjort en plakataktion
för att uppmärksamma bostadskrisen och förtätningsmöjligheter. För mer info se youtube.com/
bostadsupproret eller facebook.com/bostadsupproret.

foto: Andreas Brunner, Hem & Hyra

Fotografiskt Center
Fotografiskt Center i Malmö, FCM1, är ett initiativ från fotointresserade som vill omvandla ett
magasin i Nyhamnen till Skandinaviens främsta
hus för fotografi. Initiativet söker finansiering via
FundedByMe och stipendier via olika stiftelser.
Man samarbetar globalt med ledande fotoscener
för att nå världsklass. FCM1 ska bli en träffpunkt
för alla fotointresserade, och därför kommer delar att hyras ut till exempelvis studiofotografer,
produktionsbolag, kommunikationsbyråer och
liknande företag. Centret kommer att vara ett
komplement till Saltimporten och Media Evolution City, som visat att det finns intresse i Malmö
för den här typen av träffpunkter. Där människor
möts uppstår affärsmöjligheter.
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odense

Velfærds
eksperimentarierne

Borgerstyret
Budgettering

To lokalområder i Odense, Dalum og Bolbro er
blevet udpeget som velfærdseksperimentarier
af Odense Kommune. En slags lokal ”frikommune i frikommunen”, og det udtrykker en stærk fokus på, at i disse to områder er der samarbejde
om at styrke lokale borgerinitiativer med afsæt
i de mennesker, der bor i de to områder og med
den nødvendige opbakning fra Kommunen. Men
områderne er også forskellige. I Bolbro arbejder
man udefra og ind; dvs. man tager udgangspunkt i nogle i forvejen stærke lokale fællesskaber og forsøger at gøre det nemt for ikke involverede til at komme med i arbejdet med at udvikle
lokalsamfundet. I Dalum arbejder man mere indefra og ud, dvs. man tager et afsæt i allerede
velfungerende lokale institutioner og forsøger at
styrke disses muligheder for at realisere de kommunale visioner på en måde, der giver mening til
borgerne. Begge velfærdseksperimentarier har
som målsætning, at udvikle nye velfærdsinitiativer i tæt dialog med borgere og lokale kræfter
samt gennem forsøg hele tiden at lære og sikre,
at nyttige erfaringer fra en fælles læreproces bliver spredt.

Odense Byråd har besluttet at støtte et projekt
med borgerstyret budgettering i to velfærdsekperimentarieområder Bolbro og Dalum. Der er
tale om en metode til fordeling af kommunale
midler i et afgrænset område, der baserer sig på
involvering af lokale ressourcer, kompetenceopbygning blandt aktøerne i lokalområdet og udvikling af nye metoder i den kommunale administration til at kunne håndtere involvering og
samskabelse. Beboerne i området får ret til at
beslutte, hvad en sum penge skal anvendes til i
lokalområdet. På baggrund af forslag og afstemning finder man frem til de initiativer, der skal
støttes. Det usædvanlige i forhold til almindelig kommunal budgettering er, at midlerne ikke
på forhånd er øremærket til konkrete projekter,
og det er de forsamlede borgere, der træffer den
endelige beslutning om anvendelse af midlerne.
Der er ikke efterfølgende en politisk eller administrativ godkendelse.
http://www.bolbro.net/borgerstyret-budgettering

Østerbro

Mere Naboskab

Munkebjerg Nærværk

Der er tale om et interessant og meget differentieret ”Områdefornyelsesprojekt”, hvor en række
emner tages op til debat og udvikling. 10 mio kr.
fra Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter og
20 fra kommunen danner den økonomiske ramme om projektet, der løber fra 2012-2016.

Formålet med projekt ”Projekt Mere naboskab”
er at reducere og forebygge ensomhed i Odense-bydelen Holluf Pile. Målgruppen er primært
ældre men i princippet henvender projektet sig
til alle interesserede. Der er er tale om et ”metodeudviklingsprojekt”, der sigter på at afprøve
forskellige veje til at mobilisere ressourcer, som
borgerne selv er i besiddelse af i området og
medvirke til, at de kan deles af andre.

Ideen om ”nærværket” stammer fra nogle engagerede borgere i området Munkebjerg i Odense,
der med interesse for lokalområdets sammenhængskraft ville skabe et nyt socialt medie – en
slags lokalområdets facebook. Nærværk er en
naturligvis en sammenskrivning af netværk og
nærhed. Nærværk findes både som hjemmeside,
og som app til iOS og Android og med afsæt i et
geografisk udgangspunkt kan man således identificere de netværk, der findes i en given radius
fra ens bolig eller opholdssted.

En række arbejdsgrupper arbejder med forskellige tiltag til fornyelsen af dette byområde, der
er et gammelt og meget blandet område med
mange gamle beboelsesejendomme og industribygninger.
Det er et projekt, der både drejer sig om at forandre fysiske rammer, men i høj grad også bruge
den sociale og kulturelle kapital til at skabe liv i
et miljø, der således er under tranformation. Der
er i alt 14 projekter i gang med fokus på både
byrum, trafik, social sammenhold og kulturelle
events – alle i tæt dialog med områdets beboere
og brugere. Projektet har sin egen website, hvor
man kan melde sig til forskellige aktiviteter.

Et interessant aspekt er, at projektet ikke styres
af kommunen men derimod af en netværksdanner, der tilknyttes Røde Kors, hvor projektet også
er forankret. Men projektet falder fuldstændig
i tråd med værdierne bag Odense kommunes
værdisæt ”Ny virkelighed, ny velfærd”, der bl.a.
handler om at mobilisere civilsamfundets kræfter og fremme en mere menneskenær og mindre
systemstyret tilgang til at løse dagligdagens udfordringer.

I praksis betyder det, at man som beboer kan få
et slags overblik over andre aktiviteter og mødesteder, end dem man selv plejer at frekventere i
lokalområdet, og på den måde kommer projektet i virkeligheden til at handle om, hvad der kan
binde moderne mennesker sammen i et lokalområde ud over de aktiviteter, som de af egen
drift er engageret i.

http://www.odense.dk/subsites2/osterbro

http://www.odense.dk/subsites2/
centerforvelfaerdsteknologi

27

stavanger
28

Fargegaten, Øvre Holmegate

Den spiselige bydel.

Fargegaten, eller Øvre Holmegate, har oppnådd
en egen identitet ved at byggene er malt i forskjellige farger. Gaten er svært fargerik, med et
helhetlig visuelt uttrykk som en kontrast til resten av sentrumsområdene. Det er de forretningsdrivende selv som har utviklet og gjennomført
konseptet. Det jobbes med videre utvikling og
organisering av gaten, blant annet med ideer om
utescene. Et interessant eksempel på et svært
vellykket initiativ til byutvikling, som planetatene
i startfasen var skeptiske til.

En rekke aktiviteter knyttet til mat og fellesskap
i transformasjonsområdet Urban Sjøfront. Målet
er å skape mer tilhørighet til bydelen og fokusere på sunn og ureist mat. Har initiert nabolagshager, fester, pop-opp-kafeer, dyrking i selvbygde
installasjoner (hagemøbler, pallekarmer m.m.),
involvering av arkitektur-studenter bl.a. fra Spania. De tar stadig nye initiativ, og samarbeider
med andre gründere.

Honningbakken nabolagshage

Nabolagsprosjekt
grønsakskasser
Naboer rundt et friområde i bydelen Tjensvoll
har fått lov av kommunen (Park) til å sette opp
kasser i friområde ved boligen sin på Tjensvoll,
og dyrker her masse blomster og grønnsaker til
glede for både familien og nabolaget.

https://www.facebook.com/pages/The-edible-Stavanger-east/607690715911312, http://urbansjofront.no/theedible-town/,

Johannes læringssenter, takhage
Hagen ble etablert i 2014, sammen med Urban Sjøfront. Da hadde de en fargehage med
blomster – i år legger de opp til å dyrke spiselige vekster, som også kan brukes i kantinene på
læringssenteret. De har fått veiledning av bonde
Bjarne Kvist Hansen fra Ullandhaug økologiske
gård. Mange av elevene – voksne mennesker fra

hele verden – har kunnskap om matdyrking, og
dette kan kombineres med norskopplæring.
Kontaktperson: Anne Grethe Steinberg, anne.grethe.
steinberg@stavanger.kommune.no . Urban Sjøfront as /
Leva Urban Design as v/Aslaug Tveit og/eller Moa Sundberg

Bruktmarkedet på Nytorget.
Markedet har eksistert siden 1998. En fast kjerne av selgere er grunnstammen, andre innbyggere som ønsker det kan bare komme – og det
gjør de. Hver lørdag fra slutten april til slutten av
september. På fine dager er det inntil 50 salgsbo-

Nabolagshage under etablering ved Johannes
kirke, etter initiativ fra Urban Sjøfront og med
støtte fra Stavanger kommunes folkehelsemidler.
Har nå fulltegnet 50 andeler, og har venteliste.
Det er bygde hagekasser på dugnad. En biegård
blir også en del av prosjektet.
www.honningbakken.no.

der. Stavanger kommune er formell arrangør og
tilrettelegger, men det er et eget styre i spissen
som organiserer markedene.
www.bruktmarkedet.org.

Nuart / Street art

My street

Nuart er en årlig, uavhengig internasjonal festival for gate- og urbankunst. Den ble etablert i
2001, og siden 2005 har den fokusert på gatekunst. Nuart består av en serie utstillinger i hele
byen, forestillinger, performances, debatter og
workshops. I den første uken i september inviteres et internasjonalt utvalg gatekunstnere til å
sette sitt preg på utpekte vegger i byens gater.
Festivalen har verken kommersielle eller institusjonelle bindinger, som gir kunstnerne stor frihet
til å sette sitt preg på byen. Det er et non-profit
arrangement drevet frem av en gruppe frivillige
idealister.

Et prosjekt for å engasjere beboere i området
ved Badedammen/Spilderhaug og skape bedre
nabolag. LEVA Urban Design organiserer prosjektet som del av Levekårsløft Storhaug. Det er
arrangert workshops der folk fikk plotte inn sine
ønsker på kart over nærområdet, intervjuer med
beboere og planlegger flere sosiale aktiviteter,
bl.a. strandfest.
www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Strandfest-skal-bedre-livskvaliteten-i-ost-3641272.html

www.nuartfestival.no

Engøyholmen kystkultursenter
Engøyholmen Kystkultursenter ble startet av
de to frivillige organisasjonene Fortidsminneforeningen og Rygja Kystlag, sammen med Byantikvaren. Målet var bevaring av to gamle, autentiske men svært så falleferdige sjøhus. Gjennom et
omfattende restaureringsarbeid sto husene igjen
klare til bruk i
1990. Sjøhusene har blitt rammen fro restaurering og bevaring av gamle båter og andre aktiviteter som bidrar til å ta vare på den gamle kystkulturen.
www.engoyholmen.no

Andelslandbruk i
Sandnes og
Randaberg.
Andelslandbruk er et fellesskap mellom bonde
og andelshavere, der de sammen blir enige om
hva som skal dyrkes, og alle betaler for sin andel.
Prisen, vanligvis 2-3000 kr for én sesong, dekker
kostnadene for bondens arbeid og for matvarene. Bonden får en forutsigbar inntekt, og tar ikke
hele risikoen alene. Andelshaverne er med på
noe dugnad, høsting, og evt. andre aktiviteter. To
andelslandbruk har sin første sesong i Rogaland,
med hhv. 75 og 60 andelshavere – Solbakken
gård på Randaberg og Vatneli i Sandnes.

Mess&Order
grunderfellesskap

Kverulantkatedralen

Et grunderfellesskap som har som mål å være et
felleskap for dedikerte, fritt-tenkende grundere.
Meningen er å tilby både fasiliteter og muligheter for drøfting av ideer i et fellesskap med andre
grundere.

Kverulantkatedralen er en ikke-kommersiell stiftelse som virker som et kafébasert litteraturhus.
KKsmål er å bidra til å skape og styrke offentligheten lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangement
og debatter ønsker KK å skape engasjement for
kunstneriske uttrykk, kulturelle dilemma og samfunnsspørsmål. Stiftelsen har som mål å være
en viktig møteplass for alle som har interesse
for kunst-, kultur- og samfunnsdebatt i Stavanger-regionen. Mottoet er at ingen by er bedre enn
sin egen offentlighet.

www.messandorder.com

www.kverulantkatedralen.no
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Bolig- og byplanforening nord
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arbeider for å bringe viktige planleggings- og
utbyggingsspørsmål fram i samfunnsdebatten,
hovedsakelig i Tromsø. Dette blir gjort gjennom
fagmøter i form av kveldsmøter og lunsjmøtet,
med temaer som «Sørbyen», boligpolitikk og generell byutvikling. Møtene er åpne for alle, og
det siste halvåret har Tromsø folkebibliotek blitt
brukt som arena. Dette gjør at folk flest kan komme innom og delta. Målgruppen er både samfunnsplanleggere og befolkning Tromsø, uansett

fagbakgrunn. Våre arrangementer bidrar til økt
engasjement og bevissthet rundt spørsmål som
handler om samfunnsplanlegging, i stor grad byutvikling. For å oppnå dette samarbeider BOBY
Nord med Nord-Norges Arkitektforening (NAF),
Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA)
og Hvor går Tromsø? (Prosjekt i regi av Tromsø
kommune).
Kontakt: k.hanssen@hotmail.com

Frisk Pust Tromsø – sammen for
bærekraftige liv her og nå
Frisk Pust er et frivillig nettverk for mennesker,
prosjekter og organisasjoner som engasjerer
seg for et bærekraftig lokalsamfunn i Tromsø og
omegn. Vi jobber for en omstilling til en miljø- og
klimavennlig livsstil, hvor etiske og sosiale verdier står i sentrum. Vi engasjerer oss innen fire
dimensjoner: økologi, økonomi, kultur og sosialt
felleskap. Vi utforsker sammenhengene mellom
disse fire dimensjonene for å utvikle helhetlige
lokale løsninger for globale problemstillinger.
Vi har stor tro på mangfold og samarbeid på
tvers av sektorer, organisasjoner og partier. Vi
promoterer særlig lokal og urban økologisk dyrking som et verktøy i omstillingsprosessen. Vi
jobber med å etablere flere økologiske felleshager i Tromsø og støtter andre prosjekter i byen

som har fokus på bærekraftig mat og forbruk. Vi
gjennomfører workshops og events som bygger kunnskap rundt bærekraftige løsninger blant
folk flest.

Mer info: https://www.facebook.com/groups/friskpust/
Kontakt: u.vogel@me.com

Gamlebyen Skansen A/S
Foto: Tandi Reason Dahl

Nordnorsk design- og arkitektursenter
(NODA)

er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena for design- og arkitekturfeltet for fagbransje,
næringsliv, politikk og allment interesserte.
NODA vil bygge og utvikle kompetanse samt formidle og spre erfaringer om design og arkitektur
i Nord-Norge slik at hverdagsutfordringer kan gis
stadig bedre løsninger gjennom nye synsvinkler
og tverrfaglighet. Gjennom å bygge relasjoner
til, og nettverk mellom bransjen, beslutningstakere og allmennheten bidrar NODA til utvikling,
innovasjon og verdiskaping for næringene knyttet til design og arkitektur i landsdelen.
NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur. Vi
involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrup-

per. Gjennom seminarer, workshops, debatter og
utstillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer
til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i
Nord-Norge.
Kontakt: michele@no-da.no

Gamlebyen Skansen A/S er et nylig etablert selskap som arbeider for å utvikle nordenden av
sentrum til en bydel med tydelig karakter. Området ligger i dag litt i utkanten av sentrum, men
vi ser at bydelen har muligheter til å bli et enda
viktigere sted for å fomidle lokalhistorie og som
et sted for nye virksomheter innen håndverk, servering, kultur og handel.

Dette betyr at vi er avhengig av samarbeid med
gårdeiere, næringsdrivende og kommunen. Områdets formelle avgrensing er Bispegata i sør,
Storgata i vest og Elvegata i nord.
Kontakt: ronrostad@gmail.com

Kurant Visningsrom: Skipsverftstomta
Irene Rasmussen, Valentin Manz, Kristina Junttila, Liv Bangsund, Margrethe Pettersen og Kristin
Tårnes. I forbindelse med utbyggingsplaner for
Skipsverftstomta i Tromsø sentrum har Kurant
ved Kristin Tårnes, tatt initiativ til å danne en arbeidsgruppe som ser på områdets potensiale
gjennom en kunstfaglig tilnærmelse.
Vi er interessert i hvordan vi som kunstnere kan
vise alternative muligheter, og hvordan kunst
kan brukes som innspill til byutvikling. Hvordan
kan kunsten sette fokus på dette området som
en viktig del av bybildet?
Gjennom våre undersøkelser har vi blant annet arrangert åpne foredrag, en vandring på tomta og
et industrielt ute-julebord. Vi er opptatt av mellomrom og mikroklima og har blant annet brukt
piknik som en metode for å undersøke dette.
Kontakt: kurantvisningsrom@gmail.com

Langnes bydelsråd
Bydelen Langnes i Tromsø gjennomgår sterk
vekst og utvikling. Gode løsninger i bydelen er
viktige for resten av byen. Dette ligger i bunnen av bydelsrådets engasjement. Bydelsrådet
oppstod etter oppfordring fra kommunen som
ønsket mer dialog med representanter for bydelene. Langnes bydelsråd bygger bydelsidentitet
med egen Facebook-side der små og store nyheter annonseres. Rådets 5 medlemmer velges på
årsmøtet, og møtes 4-6 ganger årlig. Alt arbeid
gjøres ubetalt. For tiden har rådet bred kompetanse innen samfunns- , areal- og trafikkplanleg-

Nordøya bydelsråd

ging. Vi arbeider opp mot
ulike myndigheter gjennom møter,
høringsuttalelser og prosjektsøknader samt gjennom oppslag i media,
med særlig fokus på transport-saker og friområder, som utvikling av en ski-park i bydelen. Bydelsrådets mål er å delta i store og små prosesser
slik at resultatene blir gode for innbyggerne.
Kontakt: morten.skandfer@gmail.com

Vi skal være bydelens stemme, øyne og ører!
Nordøya Bydelsråds formål er å arbeide for utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge og skape nærhet og lokal
identitet. Vi samarbeider med bydelens lag- og
foreninger, velforeninger og de nærliggende bydelsrådene.
Vi har en samarbeidsavtale med kommunens fritidsseksjon. Sammen jobber vi for å tilby aktiviteter og gode møteplasser for barn og unge i nærmiljøet. Vi er pådriver for å skape trygge trafikale
omgivelser og utvikling av våre flotte friluftsområder. Vi bidrar til å skape gode møteplasser og
kulturelle arenaer – for alle som bor i bydelen vår.
Nordøya skal være et godt sted å bo!
Kontakt: maritasomby@hotmail.com

Tromsø folkekjøkken

Tromsø Folkekjøkken fokuser på det faktum at
hver nordmann kaster 46 kilo mat pr. år. Matavfall er en unødvendig kilde til forurensning og
utslipp av CO2 som bidrar til global oppvarming
og klimaendringer. Tromsø Folkekjøkken lager
arrangementer hvor byens beboere kan diskutere og lære mer om matsvinn, samtidig som en er
med på å lage og spise mat som kastes. Vi er en
uavhengig organisasjon som ønsker å gjøre tanker om klimaforandringer og miljø om til handling. Tradisjonelle nordnorske verdier som dugnad, samhold, samarbeid og vennskap på tvers
av sosiale, kulturelle og aldersmessige forskjeller er en del av vår filosofi. Kjernen i Tromsø Folkekjøkken består av to kunstnere, en masterstudent i sosialantropologi og en masterstudent i
visuell antropologi.
Kontakt: livbangsund@gmail.com
Foto: Liv Bangsund

Filmverftet

RadArt

Hamna bydelsråd

Filmverftet ble etablert i 2014 av 20 filmrelaterte
bedrifter med base i Tromsø. Vår visjon er å bygge en internasjonal filmbransje i nord. Sammen
er vi et kraftfullt ressursknutepunkt for filmindustrien. Gjennom å synliggjøre hverandre, dele
idèer, kjøpe tjenester av hverandre og utvikle
prosjekter sammen, videreutvikler vi vår profesjon og kompetanse.
Filmverftet er et kontorfellesskap i Tromsø, i
tillegg til et nettverk som er større enn de som
deler kontor i Tromsø i dag utgjør. Vårt mål er at
offentlig og privat næringsliv kontakter Filmverftet når de har behov for kompetanse og tjenester innen filmproduksjon i nord.
Kontakt: kari@skogmanagement.no
Foto: Arthur Arnesen

RadArt er en nettverksorganisasjon for kunstnere
og andre som jobber med fri scenekunst i nord.
Vår visjon er å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, nyskapende og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. For å oppnå dette må vi
styrke og synliggjøre den frie scenekunsten.
Dette gjør vi ved å være en møteplass og en
sammenslutning for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i nord. Vi legger til rette for
og stimulerer til produksjon og presentasjon av
samtidens norske og internasjonale scenekunstprosjekter som krysser kunstgrensene. RadArt
har 80 medlemmer og har kontor i Tromsø.
Kontakt: hanna@radart.no
Foto: Ingun A. Mæhlum

nordvest på Tromsøya har fungert i 11 år. Et styre på 7-8 medlemmer med en god kontinuitet
muliggjør langsiktig planlegging og arbeid. Er
høringsinstans for reguleringsplaner, og har mye
arbeid rundt infrastruktur, trafikksikkerhet og bevaring av våre grønne friområder.
Hovedfokus på å skape en levende bydel med
flest mulig aktiviteter. Vi arrangerer en rekke faste årlige eventer; Hamnadagene, vårrydding,
juleverksted, bruktmarked, kulturkveld. Svært
vellykket med tanke på engasjement og trivsel i
bydelen, noe som gjenspeiler seg bl.a i levekårsundersøkelser. Godt samarbeid med og nærmest en paraplyorganisasjon for andre frivillige
organisasjoner i bydelen. Bydelen har ca 5500
innbyggere.
Kontakt: orjansandberg@hotmail.com
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1 – Hvem er vi?
2 – Når oppsto vi? Og hvorfor?
3 – Hva står vi for og hva brenner vi for?
4 – Hva gjør vi? Hvilke eksempler kan nevnes?
5 - Hvor mange mennesker er med i kjernen, og hvor mange borgere har vi berøring med?
6 - Hvor foregår våre aktiviteter i byen?
Og hvordan bidrar det til å forandre byen og bylivet?

DIGS
1 – DIGS er et uavhengig innovasjonssenter i
Trondheim sentrum, en dynamisk hub for mye av
den community-orienterte entreprenørskapsaktiviteten i byen. Vi har bygd opp en innovasjonsplattform på over 1300 m2, hvor vi huser 59
bedrifter i vår ”co-working space”, en åpen og
tilgjengelig kafé, ”event space” hvor vi så langt
i 2015 har hatt over 120 små og store arrangementer (konserter, meet-ups, workshops, kulturaktiviteter, seminarer og mindre konferanser),
samt en ”maker space” hvor vi tilgjengeliggjør
relativt avansert utstyr som gjør det mulig å raskt
utvikle brukbare prototyper.
2 – Konseptet og rammeverket for DIGS ble utviklet i løpet av 2012 i samarbeid med entreprenørskapsmiljøet, næringslivet og en del offentlige aktører. Fra 2013 og utover 2014 utviklet
vi ”co-working space”, og avholdt en del arrangementer, bygget opp en kafé et tilpasset ”event
space”. I mars 2015 åpnet vi vår 150 m2 store
”maker space”.
Vi etablerte DIGS fordi Trondheim manglet en
uavhengig, levende, åpen og tilgjengelig arena
for entreprenørskap. Vi opplevde tidligere at flere spennende tidligfaseselskaper valgte å flytte
fra byen, og ønsket å tilby en fremtidsrettet og
dynamisk hub med et mangfold av kompetanse
tilgjengelig sammen med produkt – og tjenesteutvikling.

3 – Vi brenner for å styrke delingskulturen i entreprenørskapsmiljøet, bygge opp et tjenestetilbud til våre medlemmer som bidrar til å øke
sannsynligheten for at de lykkes, gjennomføre
relevante og interessant arrangementer, samt
legge til rette for økt samhandling mellom tidligfase, næringsliv og akademia. Vi brenner for
entreprenørskap og det entreprenørielle tankesettet.
Fokuset frem til nå har vært å synliggjøre oss lokalt og nasjonalt. Vi vil fremover orientere oss
mer internasjonalt, for å synliggjøre hvilke muligheter som ligger å etablere og utvikle tidligfaseselskaper i Trondheim.
4 – Vi er 3-5 personer som har vært med å bygge
opp DIGS fra starten. Vi er nå ca. 100 medlemmer
i ”co-working space”, 250 aktive brukere (som benytter seg av DIGS til jevnlige ”meet-ups”, møter
og andre aktiviteter), et ”community” på rundt
1000 ulike aktører fra Trondheims innovasjonsmiljø. I løpet av en måned har vi rundt 2000 –
3000 brukere.
5 – Våre aktiviteter foregår i all hovedsak i våre
lokaler i sentrum av Trondheim. Vi håper å være
med på å revitalisere en del av byen som i flere år har opplevd en nedgang, blant annet pga.
av sviktende salg i handelsnæringen. Vi tror at vi
kan være med på å gi sentrum i Trondheim et alternativt innhold som gir bydelen et mangfold i
retning av kunnskap og kunnskapskultur.

RAKE
1 – RAKE er et samarbeidsprosjekt som består av
både et arbeidsfellesskap og et visningsrom for
arkitektur og kunst.
2 – Både RAKE visningsrom og RAKE arbeidsfellesskap ble etablert sommeren 2011. Visningsrommet er en arena for samtidskunst og
ikke-kommersiell arkitektur. Arbeidsfellesskapet
er et produksjonslokale der 16 kunstnere og arkitekter har sin arbeidsplass. Begge oppstod ut
fra et ønske om å styrke det profesjonelle kunstog arkitekturmiljøet i Trondheim, og være med
på å få flere profesjonelle aktører til å slå seg ned
i byen.
3 – RAKE skal være et faglig og sosialt møtepunkt
for de to fagmiljøene. Vi er opptatt av sosial-,
kunst- og miljøpolitiske problemstillinger. Vi tror
på at svarene, og kanskje også spørsmålene, utformes underveis, i møte med publikum, de involverte og den situasjonen eller det stedet prosjektet stikker seg inn i.
4 – Kjernevirksomheten er driften av RAKE visningsrom som har skiftende utstillinger. I tillegg
gjennomfører vi utstillingsprosjekter utenfor selve gallerirommet. I prosjektet Constant. Decay
inviterte vi 40 kunstnere og arkitekter til å være
med å fylle en forlatt og rivningstruet bygård i
nabolaget vårt. I en måned ble bygården vekket

til liv, gjennom utstillinger, performancer, forelesninger og konserter. Et annet prosjekt gjennomførte vi sammen med den spanske videokunstneren Jordi Colomer, hvor vi produserte en serie
videoverk med utgangspunkt i Trondheim. Prosjektet resulterte i en utstilling inne i et ikonisk
60-talls parkeringshus, som også var rivningstruet. I en måned var denne fantastiske bygningen
tilgjengelig for Trondheims befolkning.
5 – Kjernen i RAKE er oss, arkitekt- og kunstnerduoen Trygve Ohren og Charlotte Rostad. I de
fleste prosjektene inviterer vi inn andre kunstnere, arkitekter, skribenter m.m. til å være med å
samarbeide. Det kan være alt fra én kunstner til
førti andre personer involvert, helt avhengig av
prosjektet. Det er også ulikt hvor mange borgere
vi når ut til. Hele Trondheims befolkning er vårt
publikum, alt vi gjør er gratis og åpent for alle
som får det med seg og har interresse av å dra å
se.
6 – Aktivitetene er ofte knyttet til nærområdet
der visningsrommet ligger. Gjerne i forlatte bygninger eller byrom som ikke er i bruk. Prosjektene søker ofte å forandre hvordan vi ser på vår
egen by, gjennom å forandre perspektivet litt.
Tomme rom, forlatte bygninger og avfall er ressurser i våre prosjekter.

Sosiologisk poliklinikk

Trondheim elektroverksted (TEV)

1 – Sosiologisk poliklinikk er et uavhengig sosiologisk arbeidsfellesskap utgått
fra Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitetet (NTNU). Vi har rett og slett
tatt en del av universitetet og flyttet det
til sentrum. Der driver vi med rådgivning
og er en bymessig forankring for studentoppgaver (PhD, master, bachelor).
2 – Det er helt nytt! Etablert i 2014. Vi mener at en by trenger rådgivningsvirksomheter som er forankret i flere perspektiver
enn det vi ser i dag. Vi ønsker å levere utadvent sosiologi, og har en bevisst disiplinfaglig
innretning, fordi vi tror det er viktig med sterk fagidentitet for å kunne samarbeide med andre.
3 – Vi ønsker å tilby en arena for å drive høyttenkning. Vi vil forske utadvendt og utadrettet fordi
vi er opptatt av byen. Det er også interessant i et
metaperspektiv å demonstrere samfunnsentreprenørskap, måter å løse problemer på. En sosiologisk poliklinikk er et stunt for å gjøre det. Det
er også et selvstendig poeng at vi ønsker å bruke
studentene som ressurs.
4 – Poliklinikken driver med eksterne betalte
oppdrag, uavhengige prosjekter. Møter og seminarer. Events og faglig-sosiale møter. Og klinik-

1 – Trondheim elektroverksted er en arrangør og
idéfabrikk et sted mellom musikk, kunst og teknologi.
2 – TEV startet i 2009, men vi som driver i dag
overtok i 2014. TEV oppsto basert på interessen
for byen og for denne typen musikk. Vi ønsket å
skape arrangementer hvor vi kunne invitere inn
lokale og internasjonale artister som representerte ny og spennende undergrunnsmusikk innen
hip hop -og elektronikasjangeren. Ingen andre
gjorde det, og vi har bevist gjennom flere arrangementer at byen trenger det!
3 – Vårt mål er å fremme nye og spennende
strømninger innenfor elektronisk musikk og beslektede sjangere. Utover arrangørvirksomheten
ønsker vi å være en idéfabrikk som samler kreative krefter fra forskjellige miljøer og iverksetter
nye prosjekter i krysningen mellom kunst og teknologi.
4 – Vi har månedlige klubb- og konsertarrangementer, faglige arrangement som DJ-seminarer
og produksjonsworkshops, og vi er ansvarlig arrangør av Leutenfest, Trondheims nye klubbfestival for elektronisk musikk og hip-hop. Vi har også
en blog – en portal om hva som skjer innen elektronisk musikk.

ken iverksetter dugnader, stunts og entreprenørskapsarbeid.
5 – Det er 21 tilknyttede personer, ingen ansatte.
Og en dugnadsbase.
6 – Poliklinikken ligger midt i Trondheim sentrum. Tanken er å sette sosiologien i sentrum
både fysisk og metaforisk. Det fysiske stedet er
viktig for arbeidsfellesskapet, samtidig skal klinikken være et bidrag til en mer levende bykjerne. Vi vil være et åpent møtested med quiz og faglige møter der folk kan stikke innom. Dessuten
er det viktig for en kunnskapsby som Trondheim
at forskningen vises. Ved å ligge ut mot gaten
med store vinduer kan alle se at det skjer kunnskapsutvikling!

5 – Vi er en gjeng på 5 personer med mye ulik
kompetanse som representerer styret i TEV. I
tillegg har opp mot 200 frivillige som er med og
bidrar opp mot ulike arrangementer. Vi samarbeider med aktører som Studentersamfundet, DIGS
og Kultursenteret ISAK.

6 – Vi er på stadig utkikk etter interessante lokaler, og gjerne lokaler som normalt er ukjent for
publikum. På den måten kan vi være med på å
åpne opp byen til flere.
Vi fungerer som en samfunnsaktør med fokus på
byutvikling sett fra perspektivet av unge og kultursultne mennesker.

Trondheim Calling
1 – Trondheim Calling er et prosjekt som jobber
for å fremme Midt-norsk musikkproduksjon og
eksport. I løpet av fire år har det utviklet seg til å
bli en av de største musikkonferansene i Norge.
2 – Trondheim er en talentfabrikk. Vi har noen av
de beste musikkutdanningene i Norge og veldig
kreative mennesker. De bygger opp egen industri rundt musikkproduksjon, men når karrieren
skyter fart, forsvinner de til steder som Oslo, London eller Berlin. Det er en brain-drain som kan
sammenliknes med at det innen teknologien selges patenter før de går til markedet.
3 – Trondheim Calling sin visjon er å bygge
Midt-Norge som en vital og eksportrettet musikkregion. Vi vil være et apparat for samarbeid og
skape karrieremuligheter innen musikk. Vi ønsker
også å vise fram Trondheims musikk slik den ser
ut i dag og få den ut i verden.

4 – Trondheim Calling er Midt-Norges musikkonferanse og showcasefestival. Som de fleste andre
musikkonferanser verden rundt, er arrangementet delt opp i én konferansedel, og én konsertdel.
Alle konsertene under Trondheim Calling foregår
på kveldstid og er åpne for publikum.
5 – Trondheim Calling har en kjerne på 25 mennesker med delt ansvar. Vi har 74 frivillige som er
alt fra studenter, folk som jobber med musikk eller kultur, eller folk som melder seg på nettsiden
og vil jobbe. Konferansen har rundt 300 musikere, 400 musikkdelegater fra det lokale musikkmiljøet og flere tusen besøkende på både konserter, workshops og foredrag.

6 – Vinteren 2014 flyttet Trondheim Calling til ny
arena på Solsiden/Østbyen og doblet sin publikumskapasitet med over 10 scener i bruk. Bylarm
- en omreisende musikkonferanse – etablerte
seg etter hvert i Oslo, mens Trondheim Calling er
etablert fast i Trondheim. Det skaper liv og aktivitet - ikke bare under konferansen, men styrker
musikkmiljøene i byen og mulighetene deres til
å leve av musikken.
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Trondheim Makers
1 – Trondheim Makers er en paraplyorganisasjon
som jobber med å øke skapertrangen til folk som
bor i regionen. Vi ønsker å promotere og legge til
rette for en skaperkultur og kultur for nysgjerrighet og kreativitet.
2 – Trondheim Makers oppsto i 2013 etter initiativ fra seriegründer og ”maker”, Alf-Egil Bogen,
som i sin tid skapte en nå verdenskjent mikrokontroller, kalt AVR (Atmel Corp.). Trondheim
Makers oppsto som en organisasjon som skulle
håndtere ulike arrangementer rettet mot ”makers”, i første omgang Trondheim Mini Maker Faire 2013, og Trondheim Maker Faire 2014. Utover
2014 og 2015 har vi utviklet en omreisende ”maker space”; en container med 3d-printere, loddestasjoner, osv.
3 – Vi brenner for skaperglede og det å utvikle Trondheim til en by hvor skaperkulturen er en

T-KN: Pstereo og Juba Juba
del av byen og regionens identitet. Vi står for skaperglede. Vi skal være med å så de første spirene
til skaperglede, som seinere skal bli entreprenørskap.

1 – Trondheim Kultur & Næring AS (T-KN) er et
rådgivnings- og utviklingsselskap i skjæringspunktet mellom kultur og næringslivet i Trondheim.

4 – Vi arrangerer årlig Nordens største Maker Faire. I tillegg har vi workshops på skoler i Trondheim og regionen for både elever og lærere.

2 – Vi startet opp i 2007 som et resultat av Pstereo-festivalen, en stor musikkfestival som arrangeres i slutten av august hvert år.

5 – Vi er 12 personer som sitter i styret. Styremedlemmene kommer fra næringslivet, akademia, kultur- og ”maker-miljøet”. I løpet av Maker
Faire 2014 hadde vi totalt 12 000 besøkende.

3 – Vi brenner for å koble kultur og næring, og
for å samle byens befolkning til å oppleve musikk og kultur sammen.

6 – Vi reiser rundt til skoler i og rundt byen for å
holde kurs og foredrag, men vårt hovedarrangement – Maker Faire – arrangeres på Torvet i sentrum av Trondheim.

4 – Vi står bak store utviklingsprosjekter og festivaler som Pstereo og Juba Juba.
Pstereo har både kjente og ukjente lokale og internasjonale artister på plakaten, har over 20 000
besøkende, og ble kåret til beste festival i Norge
i 2014.
På festivalens andre dag har det vært arrangert
en gigantisk, gratis piknik på festivalområdet for
barnefamilier. Denne har vært så populær at vi
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i år for første gang laget en egen barnefestival
Juba Juba. 5000 besøkende og kjempesuksess!
I tillegg driver vi Byscenen som er en av byens
største konsertscener.
5 – T-KN-systemet har for tiden 6 ansatte, fordelt
på Pstereo, T-KN og Byscenen. Vi har over 800 frivillige og 0ver 30 000 besøkende til sammen.
6 – Pstereo-festivalen arrangeres på Marinen ved
Nidelva - midt i mellom universitetet og byen
med fantastisk utsikt til både Nidarosdomen,
Festningen, Studentersamfundet og universitetets hovedbygning. I tillegg samarbeider Pstereo
med en rekke av byens utesteder, som arrangerer klubbkonserter i forbindelse med festivalen.
Pstereo er lagt til semesterstart for å tilby en fellesarena mellom by og studenter og skape en
attraktiv by.

Studentersamfundet
1 – Studentersamfundet er først og fremst et
samlingssted for studentene i Trondheim, der en
møtes og har det gøy. Men det runde røde huset
er også en arena som gir studentene en start til
noe annet: kompetansebygging, en dannelsesprosess som gir dem tro på at det går an å skape
noe.
2 – Studentersamfundet i Trondhjem ble stiftet
i 1910, og holdt i starten til i midlertidige lokaler. Dårlig økonomi gjorde at studentene i 1927
skapte det arrangementet som annenhver høst
feier over Trondheim, nemlig UKA - Norges største kulturfestival. Hvert år er det mange andre
urbane initiativ som blir født på Samfundet.
3 – Studentene er preget av midlertidighet. De
lever i nuet, det kommer alltid nye folk, nye ting.
Samtidig er det tradisjoner i det gamle Studentersamfundet og frivillighetskulturen som gjør at
stadig nye studenter lærer seg å være idealister,
å starte noe selv, drive festivaler, osv. Vi ønsker at
opplevelsene i og rundt Samfundet skal bidra til
at studentene forelsker seg i
byen, og ønsker å skape noe i
den og for den.
4 – På Studentersamfundet
har vi ulike kulturarrangementer, utallige barer, en kafé og
en restaurant. Mest sagnomsust er Samfundsmøtene, viet
til debatt om politikk og aktuelle spørsmål, eller til underholdning og moro. Samfundet
har også tre av Trondheims
beste konsertscener.
I tillegg arrangeres Norges
største kulturfestival UKA og
verdens største internasjonale
tematiske studentfestival ISFiT,
under Studentersamfundets
paraply annenhvert år.
5 – Samfundet eies og drives
av sine rundt 11 000 medlemmer. De har kun fire ansatte,
for øvrig gjøres det aller meste
av arbeidet på dugnad av stu-

NTNU Live Studio
denter: 1200 frivillige er organisert i ulike gjenger. I tillegg er det 1600 frivillige som jobber under UKA og 400 under ISFiT. Aktivitene når ut til
alle byens 35 000 studenter, men også til byens
befolkning.
6 – Det meste foregår på Studentersamfundet,
men det er også mange andre byrom som tas i
bruk, og mange aktiviteter er åpne for byens befolkning. Det settes opp et gigantisk konserttelt i
Høgskoledalen under UKA, andre konsertarenaer
tas i bruk, og studentene stunter rundt omkring
i byen.
Studentenes tilstedeværelse og aktiviteter gjør
Trondheim til en ung og levende by. Deres engasjement og pågangsmot påvirker byens mentalitet og sprer en entusiasme og tro på at alt er
mulig.

1 – NTNU Live Studio er et prosjekt som følger
opp, støtter og utvikler selvstendige studentinitiativ knyttet til arkitektur og planleggingsutdanning ved NTNU. Planleggings- og byggeprosjektene blir gjennomført sammen med eksterne
partnere og i en reel kontekst. Dette skjer i tett
samarbeid med den studentdrevne “co-working”- organisasjonen Studio:Beta som er et bindeledd til studentprosjektene og med sin plassering i Midtbyen også til offentligheten.
2 – I mange år har studenter ved NTNU på eget
initiativ og risiko planlagt og utført byggeprosjekter. Vi ønsket å gi dette tryggere rammer og
etablerte i 2013 Live Studio for å fasilitere studentenes energi og pågangsmot, og skape et fellesskap for prosjektene. Studentenes eierskap og
involvering er sentrale elementer i utviklingen,
og Live Studio kan tilby et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.
3 – Samfunnsutvikling, bærekraft, læring og brukerinvolvering er viktige elementer i plattformen
for NTNU Live Studio. Vi har en læringstilnærming som utfordrer studentene ved å bringe
dem ut av akademia og inn i virkelige situasjoner, og øker forståelsen av hva arkitektur og fagkultur er og kan påvirke. Gjennom prosjektene skal det
etableres arkitektur og idéer som
skal komme med innspill i konkrete
samfunnsutfordringer.
4 – Prosjektideene kommer fra eksterne partnere eller studentene. Parallelt med arkitektstudiet utarbeider studentgruppene prosjektforslag
og leder prosjektet mht økonomi, gjennomføring, søknader med
mer. Utførelsen og byggingen skjer
gjennom frivillige byggeworkshops
i studentenes sommerferie med et
utvidet antall deltakere.
I 2014 ble to prosjekter gjennomført av studenter ved NTNU og med
deltakelse fra blant annet UWE Bristol.
Fellesfokus var å tilføre byrommet
Rådhusalmenningen nye kvaliteter,

lage en god forbindelse til elverommet og lage
installasjoner med høy arkitektonisk kvalitet.
Begge prosjektene hadde relativt lave budsjetter og viser potensialet i studentengasjement.
Prosjektene i Rådhusallmenning fikk hedrende
omtale i forbindelse med Trondheim kommunes
Byggeskikkpris i 2014.
5 – Cirka 30-40 personer er tilknyttet kjernegruppen i NTNU Live Studio og Studio:Beta i løpet
av året. I tillegg kommer det ca. 60-80 studenter
som bidrar under byggeworkshoper og mange
samarbeidspartnere i organisasjoner, akademia, næringsliv og offentlige institusjoner. Veldig
mange prosjekter er utført i sentrale offentlige
byrom, og er derfor godt synlig og tilgjengelig
for befolkningen.
6 – Prosjektene er i hovedsak i sentrale byområder, og i de siste årene spesielt i nærheten av
Nidelven. Fremover ønsker vi å utvide og oppskalere NTNU Live Studio til å være en større bidragsyter i byutviklingen gjennom å velge relevante problemstillinger og arbeide med dem
både gjennom planlegging, brukerinvolvering
og mindre byggeprosjekter. Pilotprosjekter og
prototyper vil være et sentralt element i arbeidet.

Kneiken felleshage
1 – Kneiken felleshage er en felles urban og sosial grønnsakshage på Bakklandet i Trondheim.
2 – Vinteren 2015 gikk en ivrig gjeng sammen
om å skape en frodig, urban felleshage i et område som var overgrodd og ubebyggelig på grunn
av kvikkleire.
3 – Vi vil skape en åpen hage med frukt og grønt
- en grønn lunge for nabolaget og for Trondheims befolkning. Vi håper at Kneiken skal bli et
sted der Trondheims befolkning kommer for å
lære mer om urban dyrking og blir inspirert til å
dyrke mat i egne hager, bakgårder, på terrasser
og i vindusposter.
4 – I første omgang skal hagen på Kneiken være
et fellesprosjekt for alle medlemmene, der vi møtes, lærer, deler kunnskap og erfaringer, og dyrker økologisk mat sammen. Alt vi dyrker skal fordeles mellom medlemmene, men medlemskap
er åpent for alle. Eventuelle parseller kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.
Vi arrangerer dugnad hver søndag og medlemsmøte/minidugnad hver onsdag. I tillegg arrangeres kurs, sommerfest og andre aktiviteter.
5 – Kneiken felleshage har et styre på 5-6 personer, og drives ellers på dugnad- og frivillighetsprinsipp av medlemmene i foreningen. På første
interessemøte stilte 60 mennesker opp.
6 – Kneiken felleshage ligger på Bakklandet, en
gammel og koselig bydel rett ved Nidarosdomen. Området har allerede endret seg fra en
overgrodd og utrivelig skråning til en åpen og innbydende grønn lunge i byen. Som snart kan bli
spiselig og vakker hage midt i byen.

35

minst tre dagar i veckan. Detta har lett till nya bestående vanor.

1 – Vilka är ni?
2 – Hur uppstod ni och varför?
3 – Vad står ni för och vad brinner ni för?
4 – Vad gör ni? Vilka exempel kan nämnas?
5 - Hur många är involverade i kärna av gruppen, hur många medborgare når ni ut till??
6 - Hur går era aktiviteter i staden till?
Hur bidrar ni med att förändra staden och livet i staden?

5 – Som störst hade kontoret 6 personer anställda. Man hade en styrgrupp av de olika finansiärerna samt en referensgrupp med operativa personer från finansiärerna inom frågorna hållbart
resande och boende.

umeå

Be Green Umeå
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1 – Be Green Umeå var kommunens stora hållbarhetsprojektskontor. Det övergripande syftet
med projektet har varit att utveckla och testa nya
och innovativa idéer som gör det lättare och roligare för invånarna i Umeåregionen att leva mer
hållbart. Be Green bildades 2010 i och med att
en Life+ ansökan beviljades. Första oktober 2010
startades Be Green på allvar. Före dess genomfördes aktiviteter endast under namnen Hållbart
resande i Umeåregionen.
2 – I och med att kommunen fick ett nytt projekt
inom Mobility Management beviljat upplevde
man att projekt som jobbade mot medborgarna
inte kan byta namn från år till år. Projekt kommer
och går med olika namn men det viktigaste för
medborgaren var just hållbart resande och här
fanns klara fördelar med att känna till vilka som
jobbade med just dessa frågor – Be Green blev
en tydlig part att kommunisera istället för olika
projektnamn.

3 – Brinner för hållbarhetsfrågor inom resande
och boende. En kommunikationsplattform inom
hela detta spektrum. Att få medborgare att fundera över sina val av färdmedel och reflektera
över hur man reser. Starta nya tankegångar om
varför man sopsorterar och vilka konsekvenser
detta har på vårt samhälle.
4 – Be Green Umeå har varit med och initierat 50
större aktiviteter som har genomförts och utvärderats under de senaste 5 åren. Några
Exempel är:
”What’s your löjligaste bilresa” – är en upplysande kampanj med syfte att
uppmärksamma Umeåborna på att det görs alldeles för många korta och onödiga
bilresor i Umeå. Här fick medborgare nominera
den löjligaste bilresan som man
genomfört. Den löjligaste bilresan som röstades
fram vann en cykel.

”Trash” – För att uppmuntra invånarna i Umeå att
bli bättre på att sopsortera i offentliga
miljöer genomfördes en informationskampanj i
samband med att Umeå kommun
placerade ut nya sopsorteringskärl. Kampanjen
utformades som en minimusikal som
spelades upp på flertalet platser utomhus i centrala Umeå.
”Pedel for medal” – en tävling där arbetsplatser i
Umeåregionen utmanar varandra i cykling under
en 6-veckorsperiod. Reglerna är enkla, det lag
som cyklar mest till och från arbetet och i tjänsten vinner. Till skillnad från cykeltävlingar i andra
kommuner så måste minst en vanebilist delta i
varje lag. Att lägga till den dimensionen i lagbygget medförde att man verkligen kunde få en förändring i resandet samt stora miljöeffekter.
”Testresenärer” - vanebilister har under en månads tid fått provat att åka buss eller tåg till arbetet i utbyte mot löftet att lämna bilen hemma

6 – Våra aktiviteter har byggt på medborgardialog och medborgarkontakt. På väg till jobbet,
på jobbet, på kontoret etc. Vi utgick bland annat
från vårt mobila kontor. Viktigt att finna rätt kanaler till rätt målgrupp. Här användes både sociala media och traditionell media. Grunden ligger i
faktisk kontakt med människor.
Resultatet av vårt arbete är en ökad medvetenhet om hållbart resande. Vi har bidragit till att
man minskat på koldioxidutsläppen framförallt
i centrum och fått en trafik i centrum. Totalt har
var fjärde umeåregionenbo förändrat sitt beteende som direkt följd av insatserna som gjorts inom
projektet. Enligt den resvaneundersökning som
genomförts 2014 har projektet bidragit till att bilresandet har minskat med drygt 1 miljon mil, vilket medför att utsläppen av koldioxid i samband
med resande har minskat med cirka 2 100 ton.
Detta medför en hälsovinst som kan värderas till
cirka 9 miljoner kr eftersom fler går och cyklar.

Change the game
1 – Vi är ingen förening utan ett projekt som
grundats av Balticgruppen där vi genomför stora aktivitetsdagar tillsammans med idrottsföreningar. Vi ser oss som en paraplyorganisation som
är inriktade på att sprida bildning och forskning
kring idrott.
2 – Vi såg att det fanns ett behov att få in utbildning och forskning inom idrotten och att få testa på olika former av idrott. Vi upplevde även att
det inte bara var barn och ungdomar som behövde stärkas utan även föräldrar, ledare och föreningar.
3 – Avsikten och ambitionen med Change the
game är att skapa en plattform för idrotten där
det finns information och forskning kring de frågor som är nödvändiga för hållbart idrottande.

Vi vill skapa en plattform för att förbättra idrotten och samtidigt låta våra barn ha det roligare,
må bättre, leva ett längre och friskare liv och som
bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i sport
på sikt
4 – Det mest konkreta är våra Change the gamedagar. Här hade vi ett stort genomslag under fjolåret och nådde ut till väldigt många barn,
ungdomar, föräldrar och föreningar. Några av de
frågor som vi tittade närmare på under våra föreläsningar var: Är idrotten anpassade efter barnens behov? Måste man specialisera sig för att
bli bra? Hur uppmuntrar man lusten till idrott?
5 – Kärnan varierar i storlek då vi samarbetar nära
med idrottshögskolan, Umeå universitet, SISU
idrottsutbildarna och Umeå kommun.

6 – Under Change the gamedagarna använder vi hela staden för att nå ut till stadens
medborgare. Vi har aktiviteter i
idrottshallar, fotbollsplaner och
i staden. Allt med syfte att låta
våra barn och ungdomar lockas
till att hålla på med idrott på ett
roligt sätt, må bättre, leva längre och om det samtidigt medför
att chanserna att bli riktigt bra i
sport ökar på sikt är det positivt.
Foto: Andreas Nilsson

Föreningen för byggnadskultur
1 – Föreningen för byggnadskultur är en grupp
invånare som alla har någon typ av koppling till
staden Umeå. En tydlig förankring till museer,
universitet landting etc. Individer som särskilt
jobbat med staden tidigare. Inte endast äldre
utan relativt god bredd.
2 – Föreningen för byggnadskultur i Umeå grundades den 17 november 1976. Intresset för byggnadskultur hade fått fart under Det europeiska
byggnadsvårdsåret 1975, proklamerat av Europarådet. Föreningens syfte är att aktivt verka för
god byggnadskultur i Umeå, inte bara med inriktning på bevarande av värdefulla äldre byggnader, utan också på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen.
3 – Det finns en tydlig vilja att värna om staden och dess historiska miljöer. Inte bara staden
Umeå utan även närliggande äldre stadsdelar.
Det är en förening där många intressen möts,

alltifrån antikvariska och arkitekturhistoriska till
mer praktiska intressen i form av till exempel
byggnadsvård. Föreningen strävar efter att ha en
”upplysande, konstruktiv och framåtsyftande karaktär” och söka kontakt och samarbete.
4 – Bevaka stadens utveckling både i den samhälleliga debatten och som remissinstans i planärenden. Folkbildning i form av arrangemang av
föredrag, kurser, studiecirklar, studiebesök och
studieresor. Medverkar i informationsmöten och
deltar i debatter i både radio och TV samt debattartiklar.
5 – Ett tiotal personer utgör kärnan för föreningen. Vid de aktiviteter som föreningen genomför
varierar antalet besökare från ett 30-tal upp till
120 besökare. Man använder även sociala medier
för att nå ut till flera medborgare.

6 – Man använder staden som plats och objekt
för många av sina aktiviteter. Föreläsningar som
är knutna till folkuniversitetet hålls på både äldre
och nyare platser i staden. Varje vår och höst genomförs stadsvandringar. Föreningen genomför
även stadsvandringar i andra städer.
Arbete med folkbildning samt medverkande i
samhällsdebatten medverkar till en ökad förståelse och förbättrade kunskaper om den stad vi
bor och verkar i. Bevarande och varsam omvandling av staden bidrar till en bättre och vackrare
stad.

Foto: Tage Olsin, Creative Commons-licens CC BY-SA 2.0.

gröna huset
1 – Vi är ett projekt för att jobba öppet och samarbetande i omställningen till ett hållbart samhälle tillsammans med människor, organisationer
och myndigheter.
2 – Vi bildades 2010 och som ett resultat av att
vi upplevde att hållbarhetsperspektivet behövde stärkas i Umeå. Omställningen till ett hållbart
samhälle är långsam och tidskrävande. Vi måste
förändra samhället, minska vår konsumtion och
minska orättvisor i världen. Information och kunskap hos staden och dess invånare är en viktig
del av detta, handeln blir en viktig partner för att
nå omställning.
3 – Vi vill bidra till att underlätta omställningen
till ett hållbart samhälle genom att ta en naturlig
plats i samhällsbilden.
4 – Vi stärktes i vårt arbete kring Europas kulturhuvudstadsår i Umeå 2014, vi upplevde att
mycket bra sker redan i staden men fokus behövde stärkas. Vi upplevde också att det måste vara
något som är beständigt och kan leva vidare.
Vårt arbete handlar mycket om att skapa events
kring hållbarhet samt att finna en plattform att
jobba från. Nu strävar vi efter att skapa en naturlig mötesplats som människor stöter på i sin vardag. Ett alternativ till det kommersiella där man
kan göra saker, konsumera och mötas. Här upp-

Kulturstorm
lever vi att det finns ett behov av en ny typ av
galleria som kan möta den här efterfrågan.
Vi vill också lyfta att det finns andra sätt att använda de ytor vi har i staden. Bland annat har vi
använt parkeringsytor när de inte används till
aktiviteter som ämnar öka kunskapen kring ett
hållbart samhälle.
5 – Kärnan varierar från år till år och sett till våra
aktiviteter. De större aktiviteterna kan ha ett femtontal involverade medan de mindre aktiviteterna en handfull. Vid arbetet med att finna en mötesplats likt den galleria vi talade om innan har
en mängd företag varit medverkande i olika skeden. Som flest ett tjugotal olika företag.
6 – Vi vill vara en naturlig permanent del av staden och använder stadens Rådhustorg till vår
festival i centrala Umeå. Torget är förutom en
bra plats att nå ut till människor samt en naturlig
plats att mötas.
Man skall vara medveten att en förändring mot
ett hållbart samhälle tar lång tid. Mycket händer
i staden och det finns många aktörer som verkar
för ett mera hållbart samhälle. Vi är en del av den
förändring som sker. Vi vill bidra med omställningen till ett mera hållbart samhälle och tycker oss se en sådan medvetenhet i staden där vi
upplever att vi är en del av detta.

1 – Vi är en ideell förening som grundades 2005
av eldsjälar som ville förändra Umeås kulturliv.
2 – Grundarna av föreningen upplevde att det
alltid var samma människor som deltog i alla kulturaktiviteter. Samma klick av människor både
distribuerade och konsumerade kultur. Här ville man ändra den bilden till att bredda inte bara
konsumerandet utan även producerandet av kultur.
3 – Vi brinner för att förändra Umeås kulturliv
och låta barn och ungdomar vara en del av den
förändringen. Fokus är att barn och unga skall
deltaga i kultur på lika villkor där de sju diskrimineringsgrunderna är vägledande.
4 – Vi driver och skapar nya projekt inom kultur. Två senare projekt är Kunskaporama och
Katapult. Kunskaporama erbjöd en mötesplats
för barn och seniorer för gemensamt skapande
inom områdena teknik och hantverk. Syftet var
den gemensamma kunskapsöverföringen där
även barn fick prova på rollen att lära ut inom
teknikfrågor, samtidigt som de lärde sig hantverk
av seniorer. Katapult var ett projekt inriktat på
att lära ungdomar att arrangera egna kulturevenemang. Här var fokusgruppen ensamkommande asylsökande flyktingungdomar på institu-

tionsboende (HVB). Nu har vi på gång ett projekt
med arbetsnamnet (O)Hållbar kultur, där vi vill
öka medvetenheten kring kulturteknik. Barn och
unga får i projektet t ex plocka isär en mobiltelefon och reflektera över den teknik de använder
för att konsumera kultur.
5 – Vi är två deltidsanställda och styrelsen består
av 5 personer. Utöver det har vi ett 20-tal aktiva
medlemmar. Medlemsantalet varierar över tid,
och idag upplever vi att vi har en bra nivå i föreningen.
Vi når ut till medborgare dels genom våra samarbetspartners och att synas i media, dels är affischeringstraditionen stark i Umeå. När vi arbetar
med olika events använder vi sociala medier för

att sprida informationen. De som berörs direkt av
projekten varierar mellan 100 och 1000 personer.
6 – Vi använder staden så mycket vi kan. Ifjol
hade vi ”Ung fredag” på Stadsblioteket” där gruppen som bjuds in är ungdomar under 25 år. Här
erbjöds olika aktiviteter varje vecka, bl a tv-spel,
origami eller pärlplattor. Ungdomar från Kulturstorm ledde själva aktiviteterna.
Genom att både driva riktade projekt och anordna öppna aktiviteter, strävar vi efter att stärka representationen och inkludera de som idag inte
deltar i kulturen. Vi breddar kulturen inte bara
inom konsumtionen, utan även produktionen av
kultur.
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Kulturverket
1 – Man kan se oss som en utvecklingsavdelning
inom kultur. Där vi låter den estetiska processen
bidra till ökad kreativitet. Vi arbetar med att finna
nya processer för att stimulera barn och unga.
2 – Vi bildades för år 2005 som ett resultat av en
utredning om att bilda en ny kulturskola i Umeå.
Istället skapades Kulturverket som ett nav inom
nätverket av kultur som redan fanns.
3 – Vi brinner för barn och ungas kreativitet och
att stärka deras självförtroende. Barn och unga
har en enorm kreativitet och starka idéer som
kan vara större än deras kunskapsnivå. Genom
att synliggöra och ge makt till barn och unga genom samarbete skapas en insikt av ett agerande
av den egna kreativiteten
4 – Vi har under åren gjort flera projekt inom
”barn säger åt proffsen vad de skall göra”. Här
har vi använt metoden inom ett 50-tal olika projekt. Bland annat Hockeyoperan och Bloggope-

ran som fått stort genomslag. Där den senare fick
ett väldigt stort genomslag under Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Nu har vi ett projekt som
heter ”Forskning är väl ingen konst” där forskare
från universitetet får presentera sina forskningsområden till grupper av barn på samma kunskapsnivå som för sina studenter vid universitet.
Nyckeln är att barnen skall förstå forskningens
inriktning och innebörd. Därefter tar barnen vid
och skapar konst.
5 – Vi är 10-12 personer fördelade på 7-8 heltidstjänster inom Kulturverket. De projekt vi genomför når ut till allt från några hundra deltagare
till några tusen. I genomsnitt når vi säkert ut till
1000 medborgare per projekt.
6 – Det är väldigt sammansatt processer. Vi jobbar med samarbete mellan befintliga aktörer för
att nå så bra resultat och ekonomiskt smart sätt
som möjligt. Genom att sätta barn och unga i
förarsätet är det enklare att skapa samarbeten
mellan olika aktörer som kanske inte skulle samarbetat annars. Vi syns mest hos de samarbetspartners vi får inom respektive projekt såsom
Norrlandsoperan eller Bildmuseet.
Genom att vi har ett så stort samarbete med skolorna i kommunen har vi en möjlighet att nå ut
och påverka stadens utveckling från grunden.
Skolorna tar idag kontakt med oss för att få veta
vad vi har för kommande projekt på gång. När vi
bidrar med att knyta samman nätverk påverkar vi
stadens utveckling.

Stadsodlarna
1 – Vi är några medborgare som har gått samman för att lära oss att odla mat tillsammans. Hur
hanterar vi att en väldigt liten del av den mat
som konsumeras i vår stad faktiskt produceras i
vår närhet?
2 – Gruppen bildades 2009 och har sedan 2013
två större projekt i stadens kajområde och i Broparken, båda centralt i staden. Syftet är inte att
bli självförsörjande men kunskap om odling och
matens betydelse är i fokus. Vi vill med detta ta
vårt ansvar och bidra till en hållbar stad. Utöver
det har vi gemensamhetsodlingar och kolonilotter i staden. Vi fokuserar på att skapa en medvetenhet om den mat vi äter, var kommer den ifrån
och hur är den framställd. Kan vi bidra till medvetenheten om hur mycket arbete som ligger
bakom matproduktionen kan vi också kanske få
människor att vilja betala mer för bra, lokalproducerad mat.
3 – Maten är vår gemensamma bas. Vi brinner för
att öka förståelsen för matens betydelse. För det
krävs att vi alla tar ett ansvar för ett mera hållbart
sätt att producera mat, gärna med barn och ungdomar involverade. Vi strävar efter att människor
i staden skall förstå matens sanna värde. Vi brinner för en hållbar utveckling.
4 – Vi är en organisk grupp där fokus varierar
mellan och över år. Vi har genomfört aktiviteter under Världsmiljödagen med föreläsningar

Littfest
1 – Littfest är en förening med ett 40-tal medlemmar med 2 personer anställda på halvtid som
har som syfte att årligen arrangera Littfest under
vecka 11 i Umeå.
2 – Littfest grundades 2006 som en reaktion på
centraliseringen av kultur i Sverige till Stockholm, Göteborg och Malmö. Etablerade bokmässor i Sverige hade en alltför kommersiell prägel
där litteraturen kom i andra hand.
3 – Vi brinner för litteraturen, författares rättigheter, det litterära samtalet och det litterära klimatet. Vi vill minska kommersialiseringen av litteraturen.
4 – Varje år vecka 11 anordnas Littfest som är
en internationell litteraturfest som idag är landets största. Ett hundratal författare kommer till
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Umeå för en festival som varar i tre dagar med
en rad programpunkter. Utöver detta stöttar vi
mindre arrangemang, är delaktiva i EU-program i
samma syfte – att stötta den litterära positionen i
norra Sverige.
5 – Vi är två personer anställda på 50 %, därutöver har vi en styrelse på 10 personer. I föreningen
har vi ytterligare 30-40 medlemmar från universitetet, bokhandlare och ideella föreningar.
Vi marknadsför oss inte mera än via våra sociala nätverk. Vi har en stor spridning och numera
även följare utanför norra Sverige.
6 – Framförallt genom att knyta samman olika
samhällsgrupper och olika åldersgrupper. Vi har
en ung och blandad grupp som besöker Littfest.
Vi strävar efter att vara öppen för alla och har väl-

digt låga priser för inträde på vår festival. Utöver
Littfest är vi även med i samtal och debatter om
exempelvis kulturens roll och stadens utveckling.

Foto: Henke Olofsson

och presentationer. Förra året var vi engagerade
i projektet, ”Umeå Skafferi”. Där tittade vi närmare på vad som växer och gror kring Umeå samt
vilka producenter det finns i regionen. Det gavs
tillfällen att fundera över vår roll i näringskedjan.
Behållningen är att vi skapar mötesplatser där
människor kan mötas för att utbyta kunskaper,
erfarenheter och ha roligt tillsammans.
5 – Gruppens storlek varierar över tid. Vi är ett
femtontal som träffs regelbundet sedan tillkommer och faller det bort personer utifrån säsong
och år. Det är svårt att greppa hur många vi når
ut till. Vi träffas varje vecka och sköter odlingarna
och då kommer det olika många förbi och pratar
med oss.
6 – Vi har några möten under vintern där vi utvärderar året som varit och planerar för nästa.
När det blir varmt tar vi med oss våra egna fröer
och sticklingar och planterar dem när vi tror att
de ska överleva. Återkommande möten veckovis
där arbetsuppgifter såsom ogräsplockning och
vattning varvas med diskussioner och föreläsningar. En viktig anledning att odla tillsammans
med andra är att det är så roligt och det stärker
den sociala hållbarheten.
Vi strävar efter att påverka stadens politiker med
att ge en bild av hur viktig stadsodling är för stadens utveckling. Att när nya områden anläggs
bör man se till att det finns odlingsområden i
dess närhet samt att det skapas inspirationsträdgårdar.

Tráhppie

Umeå Kulturhus

1 – Tráhppie drivs av Såhkie Umeå sameförening.
2 – Vi upplevde att kunskapen om samer och samiska frågor var låg hos medborgare och organisationer i Umeå. Det fanns ingenstans att vända
sig för att få svar på frågor om samisk kultur, samisk litteratur och samisk slöjd.
I november 2012 bildades Tráhppie på Gammlia
som är Umeås friluftsmuseum.
3 – Vi brinner för den samiska kulturen. Vi vill
kunna erbjuda samisk mat, kultur, slöjd och litteratur till både stadens invånare och besökare. Vi
vill skapa en träffpunkt för den samiska befolkningen.
4 – Vi driver ett café som är öppet 6 dagar i veckan. Vi knyter samman samiska grupper genom
att anordna föreläsningar och konserter.
Vi har en äldregrupp med ett tjugotal medverkande som träffas en dag i veckan för olika aktiviteter. Utöver detta har vi två ungdomsgrupper.
En grupp för de under 18 år och en grupp för de
över 18 år som träffas och umgås.
5 – En heltidsanställd som jobbar med Samiska
veckan och en halvtidsanställd som är anställd
i caféet. Utöver det ett 10-tal unga som arbetar
med cafeverksamhet.
Under 2014 hade vi över 13 000 besökare.
6 – Den största aktiviteten vi har är Samiska veckan som sker vecka 10 varje år. Detta är ett stort
arrangemang som sträcker sig utanför Friluftsmuseet och har aktiviteter på Folkets Hus, på Väven, på Sagateatern, i gallerier och på universitetet.
Umeå är ett samiskt område och många som besöker Tráhppie blir förvånade över att detta utbud finns att uppleva i Umeå.

1 – Vi är Umeå Kulturhus. En öppen förening för
alla som vill bidra till Umeå Kulturhus tillblivelse
och etablering.
2 – Under våren 2014 gjorde en masterstudent
på UMA ett arbete där han kartlade Umeås kulturliv och lokaler för detta. En slutsats var att det
fanns för få öppna ytor där oetablerade kulturutövare har chansen att ta plats. Ett öppet möte
utlystes och ungefär 20 personer samlades i de
tomma gamla Lokstallarna på södra Haga. Där
och då bestämde gruppen att en Kulturfestival
skulle hållas i huset i slutet på augusti. Planen
offentliggjordes sista juli och ett hundratal dök
upp för att renovera, snygga till och städa upp.
När festivalen blev såpass lyckad som den blev
(ungefär 2000 besökare under 2 dagar), bestämde nästa stormöte att en förening skulle bildas
med syfte att skapa Umeå kulturhus.
3 – Klistrar in den värdegrund som togs fram i
höstas: ”Umeå Kulturhus är ett resultat av det
samlade arbetet av en mängd individer, alla med
olika visioner och förhoppningar om Kulturhusfestivalen och Kulturhusets långsiktiga innehåll.
De som deltagit har gjort det utifrån sina egna

Foto: Christina Ranberg Wickberg

övertygelser, och verksamheten har därför präglats av inkludering och öppenhet. Alla som velat
har, utifrån sina förutsättningar, i dialog med andra kunnat bidra till husets utformning genom
att måla, bygga, fylla lokalen med nödvändig utrustning. Och så vidare.
Denna öppenhet, där initiativ och arbetsinsatser
från en mängd individer har bidragit till skapandet av en fantastisk gemenskap, vill vi bevara.
Oberoende av om du endast vill göra tillfälliga
besök i Kulturhuset, eller på något sätt vill bidra
till verksamhetens långsiktiga överlevnad, ska du
känna dig välkommen. Lokalen, och den kommande Kulturhusfestivalen, måste därför vara
öppen för alla oberoende av ålder, kön, sexuell
läggning eller etnicitet. Alla deltar på lika villkor,
och allas insatser är likvärdiga. Kulturhuset kommer därför aktivt att arbeta mot alla former av
diskriminering och hierarkier, och inga former av
sexism, trans - och homofobi, maktstrukturer eller rasism kommer att tolereras i verksamheten.
För att åstadkomma en verksamhet där allas röst
är likvärdig, och där alla har möjlighet att påverka, ska större beslut som påverkar Kulturhusets

verksamhet fattas på - återkommande - stormöten.
Eftersom ingen ska känna sig exkluderad på
grund ekonomisk situation ska verksamheten i
Kulturhuset vara icke-kommersiell, och endast
frivilliga entréavgifter kommer att tillåtas. För att
undvika att Kulturhuset förvandlas till ett forum
för religion eller partipolitik kommer heller inga
arrangemang där ett politiskt parti eller ett religiöst samfund står bakom aktiviteten att få tillträde till lokalen. Kulturhuset strävar mot en alkohol- och drogfri miljö.
Kulturhuset ska vara tillgängligt för alla verksamheter, så länge de erkänner och arbetar utifrån
dessa grundläggande värderingar.”
4 – Just nu är vi inne i en bygglovsprocess. Vi
hoppas att den ska bli klar under sommaren så
att vi kan öppna upp huset och erbjuda en plats
för alla stadens kulturutövare.
Tidigare har vi genomfört den så kallade Kulturhusfestivalen.
5 – Det är väldigt flytande. När det var som mest
aktivt under hösten så var vi 100-150 på var-

je stormöte. Idag när aktiviteten är lite vilande i
väntan på bygglov kommer det ungefär 20 på
varje möte. 2171 personer gillar vår facebooksida och uppskattningsvis 400 personer har jobbat
med huset.
6 – Vi tror på öppenhet. Vi försöker hålla aktiviteterna så öppna och inbjudande som möjligt.
Alltid drogfritt. Alltid frivilligt inträde. Vi tar gärna
initiativ istället för att vänta på att bli tillfrågade.
Umeå Kulturhus har ofta (framför allt från media) trotts vara en attack mot de mer etablerade kulturscenerna (som NO och Väven), men det
har aldrig uttalats från Kulturhuset. Vi tror på en
blomstrande mångfald där olika aktörer kan inspirera varandra.
Förhoppningsvis har vårt arbetssätt smittat av
sig på resten av staden och dess kulturliv.

Vi som älskar Umeåälven
1 – Vi är ingen förening utan en mötesplats, en
digital företeelse som driver opinionsbildning,
frågor, kunskap med mera genom att alla som
vill kan frivilligt bidra.
2 – Kommunen och Länet i sig jobbade inte konstruktivt kring ”sin” älv som människor redan
hade en relation till. Vad ville människorna med
sin älv? Vi upplevde att man inte tog kontakt och
frågade de som faktiskt använder älven.
3 – Vi vill öka kunskapen om Umeälven
4 – Vi är lite före vår tid att på ett mkt konstruktivt och innovativt sätt använda digitala kanaler
till både kunskapsspridning och informationsinhämtning.
Mötesplatsen har tillexempel diskuterat att Umeälven saknar en helg på sommaren. De ”fria” älvarna har ju en. Så skapade vi gemensamt en diskussion. Så föddes Umeälvens helg. Alla ”andra”
föreningar i Umeå fick på så vis samma helg att
samlas kring. I år firar vi för 3:e året i rad!
5 – I kärntruppen är 3 mammor idag. Vi hållet
upprätthåller arbetet med att hålla våra digita-

la kanaler igång och med intressant information.
I våra kanaler når vi direkt någonstans mellan 3
000 och 5 000 personer. Mycket av den informationen går även vidare till ett betydligt större antal användare.
6 – Vi finns i många digitala kanaler såsom Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest och Twitter
där vi syns och märks. Genom att ha denna plattform för dialog så sprids kunskap och frågor. På
så vis hoppas och tror vi att klokare beslut inom
alla dimensioner kan fattas. Det är svårt för politiker att fånga upp att - i synnerhet om en opinion är tyst innan ett beslut. Nu kan opinionen tala
innan besluten fattas. Exempel på detta är bojkotten av alla båtklubbar att köra genom staden
under fjolårets båtsista. Vi har drivit frågan att
bryggorna i staden måste vara kvar. Inte bara för
anläggning av båtar utan även fiskebryggor runt
exempelvis Bölesholmarna. Vårt arbete ledde till
att frågan kom upp på den politiska dagordningen och nu verkar det som att man svänger i den
här frågan.

Foto: Jenny Ferry
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uppsala

Uppsala är en ytstor kommun som förutom själva staden (150.000 inv) har ca 15 små tätorter
(ca 25.000 inv) och en rikt befolkad landsbygd (ca
25.000 inv). Stora delar av landsbygderna och de
små tätorterna kan karaktäriseras som ”Urban
landsbygd”. Det är också där merparten av de sammanlagt 50.000 invånarna utanför staden bor.
Därför har vi i listan nedan också tagit med föreningar som driver lokala frågor utanför själva stadsområdet
Uppsala har många föreningar. Det är inte lätt att
bedöma vad som kan karakteriseras som ”nya” urbana gemenskaper. De sammanslutningar som listats nedan har varierande ålder, en del blott några
år andra är över 100 år. Engagemangen växlar också över tid. De som tagits upp på listan har åtminstone tills nyligen varit aktiva i antingen samhällsbyggnadsfrågor eller i att ta i anspråk de urbana
rummen.
Först listas sammanslutningar med bredare lokalt
eller kommuntäckande engagemang. Därefter
några nyare ”användare av det urbana rummet”.
Sist listas sammanslutningar som är engagerade i
samhällsfrågor mer utifrån ett specifikt intresse

Lokala samhällsföreningar
• Järlåsa i samverkan – En samverkanförening
i Järlåsa som driver frågor som är viktiga för
bygden, exempelvis återvinningsstation och
trafiksäkerhetsfrågor

• Vattholma i samverkan- Samverkansförening i
Vattholma, arbetar mycket med bredband tillsammans med lokalföreningen för LRF, företagarföreningarna m.fl.

• Rasbo i samverkan- Samlarbygdens föreningar och driver samhällsfrågor viktiga för Rasbobygden. Driver en informationstidning för
bygden- Ristaren. Anordnar dagar för företagare och bygden som helhet.

• Länna byalag- Ett byalag som arbetar framför
allt med bredbandsfrågor, skolfrågor, cykelvägar m.m

• Knutbybygden i samverkan- Nygammal förenings med samhällsintresse, har tidigare arbetat
med att bygga uppidrottshallen samt företagarfrågor.

• Ekeby-Flogsta samrådskommitté
Bildad 1983. Samverkansorganisation mellan
boendeorganisationer i Ekeby och Flogsta; bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, lokala hyresgästföreningar. Bevakar frågor
gemensamma för stadsdelen; stadsplanering,
behov av underhåll/förnyelse gator/vägar/parker/m.m, fritidsverksamhet, förskola och skola,
m.m. Ansvarar för gemensamma traditioner
som valborgsmässofest, midsommarfest, kräftknyt Samverkar med kommunen.

• Utvecklingsrådet i Storvretabygden- Paraplyorganisation som samlar föreningarna i
Storvretabygden, skapar möjligheter för samverkan. Tillsammans med andra föreningar i
bygden driver de en lokaltidning och skördefester och stormöten. De har mycket kontakt
med kommunen angående Storvretas framtid.

• Hembygdsföreningar: Oftast uppbyggda efter
de gamla sockengränserna. I stadsområdet
med omnejd finns följande aktiva föreningar.
Är ofta engagerade i samhällsbyggnadsfrågor
Bondkyrko hembygdsförening (Luthagen-Stabby)
Danmarks hembygdsförening
Vaksala hembygdsförening
• Gröna sköna Stabby. Stadsdelsförening som
verkar för gröna värden, för rekreation och fö
förnuftig stadsplanering i Uppsala.
• Villaföreningar, många olika. En del är engagerade i lokala samhällsbyggnadsfrågor.

Kommun- eller stadstäckande övergripande samhällsbyggnad
Vårda Uppsala. Bildades 1961 för att främja en
god stadsmiljö i Uppsala.
Värnar om den klassiska uppsalamiljön men ser
sedan 1990-talet hela kommunen som sitt arbetsfält. Ser positivt på förnyelse men vill att den
skall ske med hänsyn till stadens särprägel. Anordnar även debatter och föredrag.
http://www.vardauppsala.se/
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• Almunge byalag

• Stenhagens samrådsgrupp
Bildad 1994 med modell från Ekeby-Flogsta
samrådskommitté. Samverkansorganisation
mellan boendeorganisationer i Stenhagen
och Herrhagen. Bevakar frågor gemensamma för stadsdelen; stadsplanering, behov av
underhåll/förnyelse gator/vägar/parker/m.m,
fritidsverksamhet, förskola och skola, m.m.
Svarar för gemensamma kulturprogram m.m.
Samverkar med kommunen.

Nätverket Yimby. ”kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden
och förorter! Bygg stad istället. Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill
att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät
blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.”
http://uppsala.yimby.se/

Svenska Naturskyddsföreningen, Uppsalakretsen. Samhällsbyggnadsfrågor utifrån ett miljöengagemang.
http://uppsala.naturskyddsforeningen.se/

Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva. Stödjer
lokal utveckling från länsnivån
http://www.helasverige.se/uppsala-laen/hem-uppsala-laen/

Användare av
Urbana rummet
Pop Upp: ser kultur som ett gemensamt pro-

jekt.
”Vår stad och vår kultur skapar invånare, näringsliv och stad tillsammans. Ser kultur som
ett gemensamt projekt. Uppsala har ett behov
av tillgängliga, fria och kreativa plattformar där
dess invånare kan utbyta idéer och uttryck – vi
arbetar för att sådana ska uppstå. Och namnet? Pop, som i just nu. Upp, som i Uppsala. ”
Har ordnat några event, bland annat en ”pocket park” odlingsflotte på Fyrisån i staden.
https://sv-se.facebook.com/POPUPPkultur

Matparken: Gemensam stadsodling i stadsdelen Gottsunda. Även kurser och föredrag. Arrenderar kommunal mark.

Kommuntäckande med utgångspunkt i särskilt intresse
• HSO- Tillgänglighet för funktionsnedsatta
• SIU- Samarbetsorgan för invandrarföreningar i
Uppsala
• Lantbrukarnas riksförbund, Mälardalen
malardalen@lrf.se

• Friluftsfrämjandet
• Barnombudsmannen
• Uppsala läns bygdegårdsdistrikt
• Upplands fotbollsförbund
• Upplands idrottsförbund

http://matparken.se/index.php/kontakt

Flogsta Food: Gemensam stadsodling i stadsdelen Flogsta. Arrenderar kommunal mark.
flogstafood@gmail.com

• UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, paraplyorganisation för 60 pensionärsföreningar

• Cykelfrämjandets Uppsalakrets. Ordnar cykelturer och bevakar cykeltrafikpolitiken. Arbetar
för en attraktivare stad där människor, växter i
form av mer plats för bullerbefriade torg, parker, växligthet, vyer, trottoarer och cykelbanor.
Där bilen har tillträde till centrum, men inte
tränger undan allt annat.
http://www.cykelframjandet.se/Default.aspx?alias=www.cykelframjandet.se/uppsala&

• Uppsala cykelförening. Bevakar och engagerar
sig i trafikpolitiken, sprider fakta om cykelns
möjligheter, ordnar aktiviteter.
http://ucf.se/

• Svenska turistföreningens Uppsalakrets
• Röda korset

• Ultuna studentkår
• Naturvårdsföreningar med specialinriktningar
(ornitologer, entomologer)
• Hagunda IF – har samlat föreningarna i bygden och tillsammans med friluftsfrämjande,
Röda korset, hembygdsföreningen m.fl
• Fyrisgården-Hemgård. Både fotbolls och innebandy, både drivande och igångsättande förenings som framför allt har arbetat med funktionsnedsatta.
• KFUM- Driver sommarläger och fritidsgård.
• Nybyvision- Nyanlända och integration

• Uppsala universitets studentkår

https://www.facebook.com/groups/FlogstaFood/

Lokala föreningar med utgångspunkt i ett
särskilt intresse
W-pilen- Storvreta, Vattholma och Skyttorps företagarförening:
• City i samverkan – en Handlarförening i City,
Samarbetar med kommunen i olika samhällsfrågor, de värnar om cityhandeln.
• Almunge- Knutby företagarförening
• Svenska kyrkan- Hagundabygden
(Vänge- Järlåsa), Björklinge
Missionskyrkan i Björklinge
Sävjakyrkan
Lötenkyrkan
• sala har ett behov av tillgängliga, fria och kreativa plattformar där dess invånare kan utbyta
idéer och uttryck – vi arbetar för att sådana ska
uppstå. Och namnet? Pop, som i just nu. Upp,
som i Uppsala.
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Finland förnyar kommunallagen och
lyfter fram kommuninvånarnas
möjligheter till inflytande

vasa

Finlands nya kommunallag trädde i kraft i maj
2015 och beaktar kommuninvånarna som en resurs. Den betonar kommuninvånarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamhet samt förbättrar olika befolkningsgruppers
möjligheter att påverka beslutsfattandet. Kommunerna ska tillsätta ett äldreråd, ett ungdomsfullmäktige och ett handikappråd, vilka ges möj-

lighet att påverka planeringen, beredningen
och uppföljningen av verksamheten. Dessutom
uppmuntras kommunerna att erbjuda allt mer
mångsidiga, verkningsfulla och brukarcentrerade deltagandemetoder samt att utveckla dem i
samarbete med kommuninvånarna. Dessa kan
till exempel vara inkluderande budgetering, olika diskussionsmöten och medborgarråd.

Vasa stad och Lillkyro kommun gick samman i
början av år 2013. Kommunerna kom överens
om att bilda en områdesnämnd, vars medlemmar har utsetts bland förtroendevalda i Lillkyro.
Den nya nämnden har i uppgift att bevaka Lillkyros intressen och förverkligandet av sammanslagningsavtalet. Områdesnämnden beslutar
dessutom om fördelningen av understödsanslag
som beviljas området, verkställer landsbygdsprogrammet för Lillkyro samt framlägger initiativ
och ger utlåtanden om ärenden som gäller området. Nämnden ökar Lillkyrobornas möjligheter att påverka närservicens och boendemiljöns
funktionsduglighet och utveckling. Områdesnämnden, områdets invånare och tredje sektorns
aktörer samarbetar för att bevara traditionerna i
Lillkyro och för att stärka områdets identitet.

Medlemmar i Vasa stads ungdomsfullmäktige

Bild 2: Lillkyrohus

Invånarföreningarna
- lokala utvecklare i stadsdelarna

Områdeskommitté
- en länk mellan folket och staden

I Vasa finns totalt 36 invånarföreningar som bildats på basis av stadens olika bostadsområden.
Därtill fungerar i staden tre områdeskommittéer och en områdesnämnd. Invånarföreningarnas
verksamhet koordineras av invånarföreningarnas
delegation, som grundades år 1990 och där alla
stadens invånarföreningar är representerade. Delegationen stöder invånarföreningarnas resursanskaffning genom att bland annat skaffa samar-

Sundom är en stadsdel i Vasa. Sundom områdes
kommitté består av politiskt valda medlemmar
och föräldrarepresentanter till barn i Sundom
lågstadieskola. Områdeskommitténs uppgift är
att befrämja samarbete mellan invånarna och
inom området verksamma myndigheter och organisationer. De brinner för områdets och invånarnas bästa och vill skapa broar mellan mänskor,

betspartner. Det största arbetet görs emellertid i
de självständiga invånarföreningarna, vilka upprätthåller det egna områdets kulturtraditioner,
stöder det sociala samarbetet, driver invånarnas
ärenden, ordnar gemensamma evenemang och
tar hand om miljön. Gemenskapen skapar också
välfärd och säkerheten i området utvecklas positivt. Invånarföreningarna arbetar ofta tillsammans.

Städtalko ordnat av en invånarförening
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Områdesnämnden tar hand om
närdemokratin och områdets utveckling

de ny inflyttade sundomborna lika väl som “äkta”
gamla sundombor. Områdeskommittén vill utveckla serviceformer för sundomborna, men också för stadens andra invånare och turister. De vill
lyfta fram det unika som finns i Sundom. De finns
nära mänskorna och är en viktig länk mellan folket och stadsstyrelsen.

Sundom miljö

Samhörigheten
stärks genom
samarbete

Urbana gemenskaper medborgarråd och promenader som
- från meteoritnedmedel för deliberativ demokrati
slag till talkoarbete

Sundom bygdeförening är ett partipolitiskt
obundet samarbetsorgan för ideella föreningar i Sundom och en av stadens invånarföreningar. Bygdeföreningen ska främja kulturella, sociala
och miljömässiga strävanden på hemorten och
skapa trivsel i bygden. Trivsel är en allt viktigare faktor i takt med att byn utvecklas. Trenden är
att de som har bott i Sundom i flera generationer blir relativt sett färre och språkförhållandena
ändras så att en tidigare så gott som helt svenskspråkig by snabbt blir två- och flerspråkig. Föreningen vill att byborna ska känna sig välkomna
och känna sin bys historia samtidigt som samhället ska utvecklas. Samhörigheten stärks genom
olika föreningarnas aktiva samarbete.

Arbetet i Sundom bygdeföreningen pågår med
fem olika sektioner för vår tidskrift, miljö, historia,
meteoria och webb. Arbetet pågår konkret som
frivilligt talkoarbete med de byggnader föreningen äger, med att skriva artiklar för tidskriften och
genom att upprätthålla byaarkivet. Bygdeföreningen syns också i och med satsningarna på Meteorian, där man kan bekanta sig med följderna
av ett meteoritnedslag, observera rymden och
uppleva flyttfåglar. Där finns också en energikällare, som producerar förnybar energi med sol,
vind och biodiesel. Det är ett unik besökscentrum som har byggts och upprätthålls helt med
frivilliga krafter.

I samband med projektet ’Det nya lokalsamhället’ har man testat den deliberativa demokratins
metoder, medborgarråd och utvecklingspromenader i stadsdelen Brändö. Dessa för att invånare
och beslutsfattare ska kunna närma sig varandra
på ett nytt sätt. På utvecklingspromenaden till
Smulterö fick invånarna höra om aktuella planer
och iståndsättandet av ön. Deltagarna fick även
under promenaden diskutera direkt med stadens
planerare och medlemmar i stadsstyrelsen. Ge-

Gammaldags bondbröllp på den årliga Sundom
sommarfesten

Öppet hus vid Meteorian

Utvecklingspromenaden till Smulterö

Finlands Settlementförbunds nationella projekt
’Det nya lokalsamhället’ finansieras av Penningautomatföreningen och genomförs i tre städer i
Finland. I Vasa förverkligas projektet i stadsdelen
Brändö. I projektet arbetar man med invånarna,
inte för invånarna. Målet är att aktivera invånarna att agera själva, i samarbete med andra. Organisationsforumet som grundats i Brändö är
ett lyckat exempel på detta. I juni 2014 ordnade
forumet som ett samarbete mellan de lokala föreningarna en stadsdelsfest, en tredagarskarneval
där Brändö förklarades självständigt och fick en
egen borgmästare. Invånarna ordnade gårdsloppmarknader och –kaféer och företagen öppet
hus-tillställningar och evenemang. Karnevalen
förväntas bli en årlig tradition.

Gårdskafé på Brändökarnevalen

Konstens natt – en magisk natt i augusti
som samlar stadens alla invånare

Gemensamma tankar om uppfostran

Våra barn - allas ungar
Sundom områdeskommitté ordnar tillsammans
med skolan och föreningen Hem och skola föräldrakvällar, t.ex. kring temat Våra barn- allas
ungar. Det är en serie föreläsningar där hela byn
uppfostrar byns ungar med gemensamma regler och vett och etikett. Vuxna patrullerar även i
byn under veckoslut och vid den mera avlägsna
slalombacken under vintersäsongen. Ungdomar
kan närma sig dem och få en pratstund med en
vuxen samtidigt som den vuxne har koll på vad
som sker i närsamhället. Vuxna på byn-verksamhet ordnas i samarbete med ungdomsföreningen, kapellförsamlingen och Vasa stads familjecenter.

nom medborgarrådet fick olika åldersgrupper
via ledda smågruppsdiskussioner debattera sin
närmiljös framtid. Det har forskats i medborgarrådens och promenadernas betydelse och konceptet har utvecklats tillsammans med Vasa universitet och Åbo Akademi.

Det nya lokalsamhället – arbete görs
med invånarna, inte
för invånarna

I Vasa ordnas karnevalen Konstens natt, som koordineras av Vasa stads kulturväsende. Programmet produceras bland annat av invånarna, olika
utövargrupper och företagarna själva. Konstens
natt ordnades första gången år 1991 och är nu
ett bestående populärt evenemang för hela familjen. Evenemangsplatsen är hela Vasa centrum, där människorna cirkulerar mellan olika
programpunkter på torget, i parker, bibliotek
och museer. Konstens natt erbjuder olika aktörer
möjlighet att uppträda och presentera sin verksamhet. Stämningen på evenemanget är unik

och den samlar tusentals Vasabor och invånare
från grannkommunerna till stadens centrum för
denna magiska natt.

Konstens natt-evenemang
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inledning del 2

politisk lederskab
Der er gennemført interviews med 14 borgmestre/udvalgsformænd og stillet 9 spørgsmål:
1. Din drøm om din by?
2. Politisk lederskab?
3. Borgerne?
4. Byernes betydning?
5. Velfærdssamfundet?
6. Demokratiet?
7. Livskvalitet?
8. Erhvervsudvikling?
9. Nordic City Network?
Denne indledning giver et overblik over de givne
svar på tværs af alle byer.
Herefter følger alle de givne interviews, by for by.
De stillede spørgsmål handler om byernes overordnede betydning for samfundsudviklingen,
borgerne, politikerne, for demokratiet, velfærden, erhvervsudviklingen og livskvaliteten.
Helt overordnet mener politikerne, at byudvikling er et meget vigtigt tema, og de lægger
megen vægt på politisk lederskab, stærke overordnede visioner og borgerne som drivkraft.
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Urbaniseringen ses som en meget stærk igangværende kraft, der endda forventes at fortsætte i de kommende år. Der er behov for et stærkt,
stabilt og langsigtet politisk lederskab for at få
det bedste ud af det og undgå det værste. Lederskabet skal bygge på tydelige og klare visioner. Visioner om den overordnede udvikling som
fastholdes som pejlemærker for lederskab, partnerskab og for et bredt samarbejde, der er nødvendig for at visioner kan gennemføres. Borgerne har mange synspunkter på byudvikling og har
meget energi og virketrang, der skal kanaliseres
ind i byudviklingen.
Bykvalitet er vigtig for borgerne og erhvervslivet.
Byudvikling opfattes som et stærkt redskab for
videre udvikling af samfundet, demokratiet og
velfærdssamfundet.

Din drøm (spørgsmål 1)
Dette spørgsmål drejer sig om ’The City we want’.
Politikerne siger: ’I have a dream!’
De udtrykker deres ønsker til udviklingen af deres by i de kommende år.
Politikernes drømme er mangfoldige og spænder lige fra helt konkrete sager som billige boliger, infrastruktur og miljø til mere overordnede
ideer som velfærd, livskvalitet og inklusion.
Når man læser politikernes drømme på tværs er
der 10 ’topscorere’, der tegner en stærk social og
miljømæssig profil med fokus på borgerne og
det gode liv. Det er:
- byudvikling og fællesskab i byerne,
- klima og miljømæssig holdbar udvikling,
- social holdbar udvikling og inklusion,
- billige boliger, og boliger til alle behov,
- fornyelse og styrkelse af erhvervsudviklingen,
kundskabsbyen, vækst og konkurrence,
- fornyelse og omdannelse af byerne, større
tæthed, intenst, helhed og sammenhæng,
- styrkelse af centrum,
- byliv, mødesteder,
- fællesskab og sammenhængskraft, fysisk og
socialt,
- den regionale by, infrastruktur og fælles regionale ressourcer.
De 10 ’topscorere’ tegner billedet af en ’blød bypolitik’ med fokus på mennesker, fællesskab, inklusion, mangfoldighed, vækst i livskvalitet og
økonomi samt byen som rammer for fællesskab.
En videreførelse af den særlige nordiske samfundsmodel og tilhørende værdier.
Det fremhæves særligt, at byen skal have plads
til alle og derfor må have boliger, der kan betales. Flere taler om behovet for at forny erhvervs-

udviklingen, hvor det ’gamle’ økonomiske livsgrundlag er svækket. Der peges desuden på, at
den regionale by, det regionale fællesskab og det
regionale samarbejde er en vigtig ny udfordring.

Politisk lederskab og borgerinddragelse (spørgsmål 2-3)
Dette dobbelttema drejer sig om det politiske lederskabs betydning og udførelse, om inddragelse af de aktive borgere og det levende civilsamfund. Der lægges vægt på udvikling af samspillet
mellem borgere og politikere - på samskabelse i
byudviklingen
Lederskab
Et markant og holdbart politisk lederskab er afgørende og skal hvile på stærke visioner og gennemtænkte strategier, der fastholdes over længere tid. Politikerne skal tillige være lydhøre over
for borgernes udfordringer af deres visioner og
de skal være åbne overfor nye ideer og muligheder. Det vil ændre og udvikle politikernes roller
og opgaver. De skal være stærke og åbne, modige og kunne forhandle, inspirere, formidle og
katalysere. Politik skal skabes på nye måder, i dialog, gennem modsigelse, via eksperimenter, inddragelse af uforudsete muligheder og ideer.
I dette arbejde ønsker politikerne at have dygtige, visionære, effektive medarbejdere, der tør
modsige politikerne og give dem gode råd. Det
er en særlig politisk ledelsesopgave at skabe et
sådant kompetent miljø med attraktive, udfordrende kommunale arbejdspladser.
Aktive borgere
Aktive, kreative, selvbevidste og krævende borgere! Borgernes energi og engagement skal understøttes og bringes ind i lederskabet og byudviklingen. Det skal udvikles nye metoder og
processer i dette samvirke.

De nye urbane fællesskaber, der skyder frem, er
dynamiske og innovative. De tager magt, initiativer og skaber resultater. De er nye drivkræfter
i byudviklingen. De skaber den nye by. De nye
urbane fællesskaber rummer en stor mængde
såkaldt sociale kapital. De skal understøttes men
også afbalanceres i forhold til en overordnet fælles vision og en helhedsorienteret bystruktur.
Samspillet: Borgere og politikere
Politikerne ser og forventer en markant inddragelse af borgerne i byudviklingen. En udvikling
der på en gang forandrer både borgernes og politikernes roller og samarbejdsformer.
Det urbane fællesskab kan ses som et nyt skud
på stammen af civilsamfundet, der skyldes urbaniseringen, middelklassens vækst og selvbevidsthed samt det åbne politiske system.
Man aner dannelsen af helt nye samarbejdsformer - samskabelse, og etablering af nye samskabelsesnetværk og -arenaer.
En sådan udvikling kan fremmes af åbenhed
overfor udefra kommende ideer og muligheder,
eksperimenter, midlertidige løsninger og nye
styringsmodeller.
Billedet af en ny lokal samfundsudvikling synes
at være op vej:
- det gamle ’oppefra og ned’ modificeres, suppleres og ændres,
- der findes ingen objektivt rigtige løsninger,
men mange forskellige løsninger på behov og
opgaver,
- det nye netværkssamfund - i løst koblede systemer - er meget innovativt og skaber spontant nye og måske overraskende løsninger og
muligheder.

Politikernes svar indikerer, at denne udvikling er
på vej og vil blive understøttet af det politiske lederskab.

Byernes betydning - for demokrati, velfærd, livskvalitet og
erhvervsudvikling
(spørgsmål 4-8)
Læser man politikernes svar på disse sammenhængende spørgsmål, synes næsten alle at byerne har meget stor betydning i samfundets udvikling fremover.

Politisk Forum og ny nordisk bypolitik
De interviewede politikere er så at sige NCNs politiske forum, som blot skal aktiveres. Blandt andet med henblik på at formulere en ny nordisk
bypolitik, som kan tage udgangspunkt i de gennemførte interviews og svar.

Nordic City Network
(spørgsmål 9)
Nordic City Network anses af de fleste politikere
for en god netværksorganisation, der kan bidrage til videndeling og inspiration for medlemsbyerne.

Byudviklingen har betydning i sig selv, gennem
at skabe gode og velfungerende byer. Men byudviklingen fremmer også en række andre væsentlige temaer som demokrati osv.
Det er den kraftige urbanisering - en sand megatrend - der spiller ind. De fleste borgere ønsker
i dag at bo og arbejde i de større byer (primært
universitetsbyer) og det berører netop byerne i
Nordic City Network.
Det er denne markante urbanisering af samfundet, der fremkalder de nye urbane fællesskaber
(det urbane civilsamfund), der sammen med byudviklingen bliver et stærkt redskab til at styrke og videreudvikle fællesskabet, demokratiet,
velfærdssamfundet, livskvalitet og erhvervsudvikling.
Byplanlægning og debat op dette anses for at
styrke demokratiet og fællesskabet. De urbane
fællesskaber ses som en mulighed for at udvikle velfærdssamfundet, som en følge af det samfundsengagement, der ligger i det aktive civilsamfund. Byerne kan indrettes og bruges så det
fremmer livskvalitet og hverdagsliv. Bysamfundet er en mangfoldig ramme for nye netværksbaserede virksomheder og arbejdspladser.
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INTERVIEW MED RÅDMAND

HANS HENRIK HENRIKSEN,
BY-OG LANDSKABSFORVALTNINGEN, AALBORG KOMMUNE
Din drøm
Hvad er din drøm for Aalborg om 10 år?

Byens liv kommer til udtryk i langt højere grad
end i dag. Vi har allerede liv mange steder, fx
Jomfru Ane Parken på Havnefronten, men byen
skal emme af vitalitet.
Byens rum skal så at sige gå i dialog med borgerne.
Politikerne skal sikre, at når vi planlægger
nye byområder eller byfortætning, skal der være
torve og pladser.
Byens liv skal indtænkes langs den nye letbane. Vi får her en unik chance for at skabe
rammer for byens liv på en 12,5 km strækning.
Udfordringen er hvordan vi får formet de nye
byrum. Letbanen vil også i centrum være med
til at understrege Aalborg som en storby. Og
ikke mindst vil letbanen bidrage til at binde
Aalborg sammen på en helt ny og integrerende
måde.
Politisk lederskab
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Med det nye byråd i 2014 blev der sat fokus på
strategier og helhedstænkning. Udforingen er at
få alle med. Fx med Aalborg som oplevelses- og
kulturby er udforingen at få laget med funktionerne tænkt ind i byens rum - både når vi snakker om events og de mindre aktiviteter i byens
rum.
Politikker og strategier er vigtige. Vi har italesat helheden og dialogen er meget vigtig. Vi skal
kunne udfordres på vores visioner.
”Danmarks bedste Uddannelsesby” er et eksempel på en vision, hvor mange elementer skal
spille sammen. Og her er vi i fuld gang med at
udfolde laget med oplevelser og kultur.
Vi er midt i en proces hen imod helhedstænkning. Hvis vi skal flytte tingene, er vi
nødt til at tage de briller på.
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Borgerne
Hvilken rolle spiller borgerne for Aalborgs udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

Borgerne er en svær størrelse. Vi er nødt til at
gå lidt i clinch med vores borgere. Der er nogle
grundvilkår når vi fx bygger tættere. Det skaber
alt andet lige noget mere trafik. Og vi kan ikke
løse alle problemer på én gang. Men det forventer borgerne.
Borgerne er meget forskellige, og dermed
skal der også være forskellig kommunikation og
dialog. Lige nu er vi gang med debat om byudviklingen i de byer rundt om Aalborg, som har
vækstpotentiale. Her kommer vi ikke med en
færdig løsning, men kommer med nogle rammer og spørger så borgerne hvad de kunne tænke sig. Og så må vi som politikere acceptere at
processen tager længere tid.
Eksempler på nye urbane fællesskaber er
Platform4 og Byens Rum som vi har brugt aktivt. Og vi er meget bevidste om at der kan opstår mange forskellige nye fællesskaber, fx er
jeg i dialog med en ejer af en række ejendomme i bymidten, hvor nogle butikker og kontorer står ledige. Kan vi stille dem til rådighed for
de innovative miljøer til en billig husleje, evt.
med medfinansiering fra Aalborg Kommune?
Det er den midlertidige tænkning, og vi vil gerne arbejde med det og se hvad der kunne opstå
af det.

Byernes betydning Velfærdssamfundet
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling?
Hvordan kan byudviklingen og bylivet bidrage til
fremtidens velfærdssamfund?
Der er en bevægelse mod de større byer, hvor
uddannelserne er. Centraliseringen er et grundvilkår – mange vil være i byen, og også gerne blive efter studiet. Vi skal have det hele på hylderne,
pasningstilbud, skoler, kulturtilbud. Og i Aalborg
er arbejdspladserne jo også, og alt er indenfor en
overskuelig radius. Alle kommunale funktioner
ligger også i Aalborg.

Hvordan kan vi lave nogle fællesskaber omkring nogle ting, fx container løsninger til boliger. Hvordan kan vi skabe nye fællesskaber? Vi
er ikke noget uden fællesskaber. Derfor bør vi i
højere grad tænke fællesskaber i vores boligpolitik og boligområder, fx mulighed for fællesspisning. Fællesskabet som livsform.
Demokrati
Hvordan kan byen og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?

Jeg vil meget gerne finde en anden form på
hvordan vi får borgerne ombord i byudviklingsprojekter eller kommuneudviklingsprojektet for
den sags skyld.
Folkemøde er brugt meget som overskrift.
Men hvordan delagtiggør vi borgerne, så vi ikke
hopper fra tue til tue. Måske med seminarer og
workshops hvor vi snakker om hele kommunen. Udfordringen er at det ofte er svært for
den almindelige borger at forholde sig til det.
”Min by Min kommune” arbejder jeg med.
Hvad mener og vil borgerne? Det kan fx være
små klip som borgerne kan lægge op på et
medie. Hvordan ser jeg min by? Så får vi en
temperaturmåling. Og klippene skal sættes sammen til en fortælling om borgernes Aalborg og
kommune.
Den nye stil er at vi går mere aktivt i dialog
med borgerne. Der er mere plads til proces.

Erhvervsudvikling
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

Vi skal arbejde tæt sammen om udviklingsprojekter i netværk – kommune, erhvervsvirksomhederne og forskere m.fl. Det handler bl.a. om
at bruge byudviklingen aktivt til at understøtte
erhvervslivet.
Vi har den nye Stigsborg Havnefront her
udenfor By- og Landskabsforvaltningen som et
byudviklingsområde, der kan fungere som ”laboratorium”. Fx skal vi skabe ”training ground”
for vores virksomheder, som så kan skabe nogle arbejdspladser. Eksempelvis kan Green Tech
virksomhederne få til opgave at komme med
bud på bæredygtige løsninger indenfor boligbyggeri – ikke blot et 0-energi hus, men også
komme med bud på hvordan fremtidens hjemmearbejdsplads egentlig ser ud.
Nordic City Network
Hvilken rolle og opgaver mener du at NCN har i forhold til de nordiske byer?

Jeg har desværre endnu ikke haft lejlighed til
at deltage i Nordic City Network arrangementerne. Men et stærkt international samarbejde
er politisk højt prioriteret. NCN ser jeg som et
spændende forum med mellemstore universitetsbyer hvor vi kan inspirere, diskutere og dele
viden i en nordisk kontekst. Vi står jo overfor
mange af de samme udfordringer.

Hans Henrik Henriksen

samtale MED BORGMESTER

JACOB BUNDSGAARD
BY-OG LANDSKABSFORVALTNINGEN, AArhus KOMMUNE

Aarhus er i disse år inde i en gevaldig udvikling.
Stor befolkningsvækst, nye virksomheder og arbejdspladser, store byggeprojekter og mange
spændende byudviklingsinitiativer. Aarhus forandrer sig, ikke blot som by, men også som samfund - som bysamfund.
Det er derfor nærliggende at spørge byens førstemand, borgmester Jacob Bundsgaard, hvordan han ser på hele denne udvikling, på byernes
betydning og på det politiske lederskab i byudviklingen.

Nordisk Folkemøde i Aarhus om byudvikling!
Hvad forventer du dig af Folkemødet i Aarhus?

Aarhus er vært for Nordic City Networks konference: Nordisk Folkemøde om byudvikling.
Konferencen handler om de nye urbane fællesskaber, der dukker op i byerne i disse år. De nye
urbane fællesskaber er meget aktive og engagerede og deres aktiviteter og folkelige gennemslagskraft kan ses som en ny afgørende drivkraft i
byudviklingen.
Konferencens formål er at diskutere ’The
City We Want’ med borgere og politikere fra
mange nordiske byer.
”Det er et meget spændende projekt”, siger
Jacob Bundsgaard.”I Aarhus er vi meget opmærksomme på borgerinddragelse i byudvikling
og den rolle som nye aktive borgergrupper har
for byens fremtid.
Vi har således indledt et nyt initiativ: ’DemokraCity’, der skal finde nye veje og roller i samspillet mellem kommune og borgere.
Vi har i et samarbejde med Nordic City
Network og Aarhus organisationen ’Sager der
samler’ foretaget en kortlægning af mere end 40
nye urbane fællesskaber her i Aarhus, som omfatter rigtigt mange borgere og spænder over
en bred vifte af emner, projekter og aktiviteter.
Vi tror, at det vil bidrage til positivt til den udvikling, der er i gang i Aarhus.”

Jacob Bundsgaard fremhæver, at Aarhus konferencen: ”’Det Nordiske Borgermøde’ giver
mulighed for at mødes med politikere og borgere fra andre nordiske byer, som tumler med de
nogle af de samme udfordringer som os. Men
som måske har andre og nye løsninger, som vi
kan tage ved lære af. Ligesom de andre kan lære
af Aarhus.”
Aarhus er som vært for Det Nordiske Borger
møde et nordisk mødested for borgere og politikere fra hele Norden.
Min drøm om Aarhus!
Hvordan ser du på Aarhus fremtid som by?
Byernes betydning?

”Byerne - og Aarhus - skal have gode rammer
for mennesker og deres hverdagsliv. Byen skal
være et mødested for alle på kryds og tværs og
understøtte eksisterende og nye fællesskaber.
Det er vigtigt, at byerne vokser idisse år, fordi
det er med til at skabe nye muligheder og vækstrum for borgere og erhvervsliv.
Byen giver dermed mulighed for meningsfulde fællesskaber – og for et godt liv!
Byerne er ’hjemmet’ for mange og de skal have
mulighed for at kunne vælge den livsform de
ønsker og det nærmiljø, hvor de gerne vil bo.
Brokvarteret, forstaden eller nærhed til naturen.
Borgerne skal have mulighed for at skabe de
rammer for deres liv, som de ønsker.”
Politisk lederskab!
Hvorfor er det politiske lederskab i byudviklingen
vigtigt og hvad er de afgørende elementer?

”Byerne tager teten i samfundsudvikling i disse år, og samfundet som sådan har brug for det,
byer kan levere: vækst og udvikling. Men også
beslutningskraft! Det er vigtigt at kunne træffe
beslutningerne - hurtigt og effektivt - i forhold
til de udfordringer, vi stilles overfor. Her kan
byerne ’levere varen’.
Byerne skaber mange job, vækst i økonomien

og andre forudsætninger for finansieringen af
velfærdssystemet.
De store byer gør sig i stigende grad gældende i det internationale samfund. De nationale
parlamenter har mistet betydning. De store organisationer, markedet og byerne tager over!
De afgørende nationale politiske spørgsmål
kommer tættere på byerne. Den kommende politiske udvikling i vore samfund, vil blive dannet i byerne.
Derfor er politisk lederskab som sådan og i forhold til konkrete udfordringer helt afgørende!”
Den regionale by!
Hvilken rolle spiller Aarhus i den regionale udvikling?

Den regionale by er en udfordring og en ny virkelighed, som vi må forholde os til. Det handler
om samarbejdet mellem byer og kommuner, der
indgår i en fælles region, hvor man spiller sammen og som er en ramme for hverdagslivet for
mennesker og virksomheder.
De store byer har en stærk og stigende position i landets byregioner. Det gælder Aarhus,
Aalborg, Odense osv.
Aarhus er regionalt center for 8 - 900.000
borgere, men der samtidig en åbenlyse og gensidige sammenhæng og afhængighed i hele regionen, hvor der er brug for, at vi i fællesskab
træffer mange af de vigtige beslutninger med
betydning for vækst og udvikling, der påvirker
os alle.
Den regionale bypolitik er slået igennem i Aarhusregionen. Og den bygger på et stærkt regionalt lederskab!”
Den enkelte borger!
Hvilke muligheder skal byen give den enkelte borger?

”Byen skal give den enkelte borger oplevelsesmuligheder. Et rigt kulturelt liv, der kan vække
til omtanke og eftertænksomhed. Sådan at den
enkelte kan udvikle sig som mennesker og som

borger i fællesskabet.
Være sammen med familie og venner. Have
gode relationer i nærmiljøet og udfolde sit liv
og potentiale.”
Byernes velfærdssamfund!
Hvilke udfordringer er der i forhold til velfærdssamfundet?

”Der må ske en korrektion i forhold til ‹bagsiden› af velfærdssystemet. Mennesker bliver ofte
gjort til klienter og umyndiggjort i deres eget
liv. Det er forkert og uholdbart i et moderne
bysamfund.
Også i denne sammenhæng er mennesker en
drivkraft i samfundets fornyelse. En drivkraft
der er skabt både af nødvendighed og af borgernes energi.
Derfor handler den videre udvikling af velfærdssamfundet om værdighed, om at mennesker
skal kunne tage myndigheden over deres liv ’tilbage’.
Det urbane velfærdssamfund skal udvikles
gennem innovation, frivillighed, organisering
og medskabelse i civilsamfundet.
Det drejer sig ikke om flere penge, men mere
om myndiggørelse!”
Demokrati i byerne!
Hvordan ser du på demokrati i byudviklingen?

”Demokrati har at gøre med at være aktiv deltager i samfundslivet - i lokalsamfundet.
Om at være med i debatten om, og udformningen af, samfundet - og bysamfundet.
Om at være med i en demokratisk debat om
byens udvikling og indretning og om at deltage
i byprojekter og andre ínitiativer.
Bydebat og engagement i byudvikling er en
af de bedste ’skoler’ i demokrati.”
Erhvervsudvikling i byerne!
Hvordan kan byerne bidrage til virksomhedernes
innovation og vækst?

”Byerne kan skabe et godt erhvervsklima. Byer-

Jacob Bundsgaard

ne rummer mange muligheder for nyttige møder mellem virksomheder og medarbejdere.
Aarhus’ bymiljø skal lægges tilrette, sådan at
man ’løber ind i hinanden’. Så opstår det kreative møde. Der skal være fælles faciliteter i byen,
der fremmer dialog, samarbejde, innovation og
vækst.
’Godsbanegården’ er et eksempel på innovative
bymiljøer for kunstnere og andre, der kan befrugte hinanden. Og Aarhus Ø er et meget stort
byprojekt og initiativ, der vi skaber nye rammer
for erhvervsudvikling og innovation.
Det er afgørende, at virksomheder og medarbejdere ikke lukker sig inde i virksomheden eller
indadvendte campusser, men aktivt bruger hele
byen som arbejdsplads og mødested.”
Tillid og relationer!
Hvis du skal ’skære ind til benet’, hvad er det afgørende i byen?

”Nøgleordet er tillid!
Kun gennem tillid understøttes den relationsopbygning på kryds og tværs, der er helt
afgørende for udvikling, innovation og dermed vores fremtidige vækst og velfærd. Her har
byen nogle unikke muligheder, fordi den pr.
definition bringer mange mennesker tæt sammen, men uden tillid mellem byens mennesker,
virksomheder, myndigheder og alle andre kan vi
ikke forløse byernes potentiale.”
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i Stadsbyggnadsnämnden Santa Hotti och
kommunstyrelsens ordf jimmy jansson, eskilstuna KOMMUN

Vad är din dröm för din stad om 10 år?

Om tio år är staden läkt och det känns som att
staden håller ihop både rumsligt och socialt, säger Jimmy Jansson.
Vi bygger ihop mera i alla områden. Stadsdelarna har växt ihop och vi har kommit ifrån segregation som finns idag, fortsätter Sarita Hotti.
Stadsradhus kan knyta ihop områden av olika
karaktär.
Vi har också en mer levande stad med mer
dynamik, fler människor i centrum och fler boende. En stad där det lyser i fönstren på kvällarna och som lever 24 timmar om dygnet, säger
Sarita Hotti.
Eskilstuna behöver ett lite större centrum.
Stadskärnan behöver svälla och hänga ihop med
omlandet. I takt med denna utveckling behöver vi vänja oss vid att inte ta bilen ända in till
centrum.
Vi måste även våga växa på höjden om vi vill
växa utan att ta jordbruksmark i anspråk. Det
är en demokratisk insats att ge fler möjlighet att
njuta av boende i centrala lägen. Förtätning av
det här slaget ändrar karaktären i staden och vi
får leva med vissa konflikter kopplat till denna
utveckling.
Fler människor ska kunna bo här i framtiden. Vi behöver olika typer av boenden och arbeten för att skapa puls. Förhoppningen är att
kunna erbjuda storstadens alla fördelar utan att
tappa det lilla pittoreska, småstadskänslan som
fortfarande finns kvar här, säger Jimmy Jansson.
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Historiskt sett har det fattats flera modiga stadsbyggnadsbeslut i Eskilstuna. Det är ett politiskt
tungt uppdrag med status och resultatet blir bestående, säger Sarita Hotti.
Det är också viktigt att bilda opinion och
skapa debatt kring varför vi gör vissa saker. Vi
måste satsa högt för att nå en bit på vägen. Genom att kittla och provocera får vi debatt om
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arkitektur och stadsutveckling. Vi behöver ligga
tio år i förväg och hela tiden prata om nästa steg
för att få igång tankar och ge det tid att sjunka
in, säger Jimmy Jansson.
Vi förtroendevalda kan uttrycka visionära tankar men vi behöver även dela våra visioner med tjänstemännen. Vi går inte alltid i takt
med varandra och har inte samma målbild.
Detta leder till att visionära bilder bantas ner
till något mer vanligt, säger Sarita Hotti.
Det är en balansgång och lite gnissel mellan
politiker och tjänstemän ger dynamik, men vi
behöver vara överens om vart ska vi. En god dialog är väldigt viktig. Detaljer med stor påverkan måste få skapa lite konflikt, men inte för
mycket. Man hamnar lätt i bakvattnet som förtroendevald och kan känna sig ensam. Vad bygger vi våra resonemang på? Bra nätverk underlättar och skapar trygghet, säger Jimmy Jansson.
Vi utvecklar staden i konkurrens med andra.
Andra kommuner har redan gjort det vi gör nu.
Det kan vi lära av och samtidigt få ut det bästa
och det mesta av den urbana vågen, säger Sarita
Hotti.
Den roll som invånare i staden utveckling?
Vilken betydelse tillmäter den nya urbana samhällen som framkommer under dessa år?

Det är en utmaning att tänka visionärt och
samtidigt lyssna in medborgarnas behov och
svårigheter i vardagen. Vi möter ett stort ifrågasättande och måste bygga staden i takt med
medborgarna. Utveckligen ska ske i bra tempo,
men i dialog. Vi får inte rusa fram. Vi måste ha
en vision men ta det steg för steg. Staden måste
anpassa sig säger Sarita Hotti.
Se på Fristadstorget. Det var en stor och delvis ifrågasatt investering att bygga om torget
till en bättre mötesplats. Den striden vann vi
i slutändan. Nu har vi ett fint och uppskattat
torg som lockar fler människor. Det gäller att
våga orka hålla i, men vi får inte ha för många
strider samtidigt.
Vi behöver prata mer om visioner och vi be-

höver vinna anhängare, till exempel trafikanter. Det gäller att våga prata om vart vi är på
väg och beskriva vad vi behöver göra. Just nu
är det starkt tryck och vi får leva med besluten
länge. Vad får en gata att vara unik? Arkitektur,
konst, oväntade upplevelser. Det har vi lite av
och nu har vi möjlighet att ta tillfället i akt att
lyfta stadsmiljön vilket också engagerar. Vi har
t.ex. Pin Point ett drygt 20 meter högt konstverk som står på nya torget och lutar, säger Jimmy Jansson.
Vad gör staden och stadslivet i samhället?

Vinsten är attraktiviteten. Förr var staden mer
nödvändigt ont. Nu är staden inte bara att tillgodose grundläggande behov. Vi ska bli lyckliga, träffas skapa nya tankar och ideer. De nya
tilläggen är viktiga stadsbyggnadsuppdrag. De
sociala aspekterna. Det urbana skapar möjligheter att mötas, säger Jimmy Jansson.
Hur kan stadsutveckling och stadslivet bidra till den
framtida välfärden?

Om fler möts oftare skapas fler idéer, fler företag och mer utveckling och dynamik som i sig
genererar resurser. Det är det som krävs för att
klara välfärden, säger Jimmy Jansson.
Vi skapar det grundläggande, det fysiska.
Innehållet är något annat, säger Sarita Hotti.
När har vi senast byggt ett nytt torg i staden?
Ett torg är en modern dynamisk plats. Hur ska
den se ut? Platsobundenheten är en trend och
viktig för stadslivet, säger Jimmy Jansson.
Samtidigt ser vi en risk att vi upplever
det som ett problem när det blir för många
människor på en mötesplats, säger Sarita Hotti.
Hur kan vi öppna upp och välkomna det istället?
Hur kan städer och medborgare bidra till utvecklingen av demokrati?

Vi prövar oss fram. Mötesplatser stärker demokratin och attraktiva städer gynnar demokrati.
Människor och mötet mellan människor åter
igen, säger Jimmy Jansson.

Intervjuare: Mats Hällnäs
Skribent: Anna Wilhelmsson
Fotograf: Per Groth

Vi har en stor utmaning i att bygga den stad
människor behöver. Vi behöver till exempel förståelse för olika kulturers sätt att handla, säger
Sarita Hotti. Kan vi läka en stadsdel och samtidigt skapa förutsättningar för handel utifrån ett
mångfaldsperspektiv?
Hur kan staden och stadslivet bidra till att främja
livskvalitet?

Vattnet, gestaltning, konst, färre bilar i centrum
osv. Det ökar välmåendeet. Det industrihistoriska teglet som kommer fram och fönster som
ger liv och öppnar upp områden. Staden är helheten, rummen mellan fasaderna, säger Sarita
Hotti.
Och mixen av boende, handel osv som skapar trygghet och är en förutsättning för livskavaliteten, säger Jimmy Jansson.
Hur kan staden bidra till affärsinnovation och tillväxt?

E-handel med showrooms kommer mer och
mer och skapar möjligheter i en tät stad. Vi ser
där en spännande utveckling som kan bidra till
dynamiken. Människan har alltid handlat. Städer är handel. Vi kan diskutera konsumtion och
återbruk, men vi måste handla, säger Jimmy
Jansson.
Vi har en viktig uppgift i att bidra till handel genom att locka hit människor, säger Sarita
Hotti.
Vilken roll och uppgifter tror du NCN har i förhållande till de nordiska städerna?

Nätverket skapar förutsättningar för möten och
att många tänker tillsammans. Genom att foga
samman och analysera lokala perspektiv i ett
nordiskt sammanhang kan NCN bidra till ytterligare utveckling. Det är värdefullt att kunna
lägga ihop olika erfarenheter och komma fram
till nya. Det gränsöverskridande tillför ytterligare en dimension i stadsbyggandet, avslutar Sarita Hotti.

Santa Hotti och Jimmy Jansson

INTERVIEW MED udvalgsformand

Fredericia Kommune

Fredericia frem mod 2020

Bosætning fylder meget i byrådets nye vision
– Fredericia 2020. Fremtidens bosætning skal
være med til at udvikle Fredericia. Vi har i dag
byggegrunde i kommunen, hvor der i høj grad
er satset på, hvad flertallet af borgere ønsker
sig. Men det der interesserer mig, er hvordan vi
imødekommer dem, der ønsker sig mere, eller
noget der er anderledes. For mig er det vigtigt,
at der i fremtiden vil være et spænd af bosætningsmuligheder fra meget eksklusive byggegrunde og mere almindelige byggegrunde i
Fredericia. På den måde får vi skabt mangfoldighed.

jean brahe,

Men det kræver, at nogen tager initiativet til at
skabe denne mangfoldighed, ellers sker der ingenting. Derfor er det politiske lederskab kommunen afgørende for vores fremtidige byudvikling. Især i landsbyerne er det vigtigt med
det politiske initiativ. Der skal politisk handlekraft til for at lykkes, for investeringer gør det
ikke alene.
Men det skal være afklaret i det politiske lederskab, om man ønsker mangfoldigheden. For der
skal følge penge med og tages initiativer, hvis vi
skal lykkes med at gennemføre det.
Udvikling er et fælles ansvar

Fredericia Kommune skal have en palette af
bosætningsmuligheder. Der skal bygges boliger
til de unge i midtbyen, og vi skal laver anderledes udstykninger, som er tilpasset naturen på
det sted, hvor der skal bygges til f.eks. børnefamilierne. Udstykninger i landsbyerne skal passe
til landsbyerne og bære det særpræg, der findes i
landsbyen i forvejen.
Fredericia ligger fantastisk midt i Danmark direkte ned til Lillebælt og tæt på en skøn og enestående natur. Og beliggenheden er afgørende,
når vi arbejder med bosætning. Vi har plads til
at lave bosætningsområder for individualisterne og områder, hvor fællesskabet trives. Vi skal
have områder, hvor der er mindre byggegrundene, men med store fællesarealer. Fællesarealer,
hvor der vokser grønt, og hvor der er plads til
fodboldbaner, legepladser og lokale mødesteder.
Her skal fællesskabet have god plads til at opstå
og leve.

Vi skal udvikle vores kommune sammen med
borgerne – også når det gælder bosætning. Her
er det væsentligt at give borgerne mulighed for
at udtrykke sig. Vi skal skabe et forum, hvor
man kan samle synspunkter og ønsker. De urbane fællesskaber, der dukker op i disse år, er
gode kræfter især, hvis der opstår samhørighed.
Jeg tror, at de ting, der opstår i fællesskaberne
vil hænge sammen, og de gode ideer og kræfter
vil sprede sig som ringe i vandet.
Der kan være fordele ved, at der er en overordnet struktur i forhold til borgerinitiativerne, så
der bliver sikret en sammenhæng i tingene. Det
vil være ærgerligt, hvis initiativerne bliver nogle
småtterier, som man ikke kommer nogen vegne
med. Det vigtigste er dog, at initiativerne udspringer fra borgernes ønsker.

Byen og bylivet er vigtige faktorer, når der skal
skabes spændende oplevelser. Her har byen en
vigtig rolle at spille. Byen skal have en magneteffekt, og byens rum i samspil med kulturlivet
er afgørende for, at vi får succes.
Byen har også en vigtig rolle i forhold til, hvordan vi som mennesker har det. Det skal være
givende og positivt at bevæge sig rundt i byen.
Der skal være en oplevelse at bevæge sig rundt
i byen, og der skal være noget at gå i byen efter.
Det er her du møder mennesker og får en god
oplevelse. For mange år siden gik min egen farfar ud i byen hver dag og satte sig på den samme bænk. Her mødte han andre ældre, og de
fik sig en god snak og oplevelse hver eneste dag.
Mere skal der nogle gange ikke til.
Hvis byen er aktiv og har sin egen puls, kan
den være med til at kommunens virksomheder vokser og tænker innovativt. Hvis byen har
puls, vil det virke tiltrækkende på virksomhederne og få dem til at føle, at det her er de nødt
til at være en del af. Byen bliver på den måde en
god medspiller.

Jean Brahe

Nogle virksomheder vil måske være tiltrukket
af byen på grund af vores beliggenhed, og hvis
medarbejderne synes, byen er attraktiv og har
puls, vil de måske være med til at påvirke ejerkredsen yderligere til at vælger byen.

Byen skal være for byens borgere, men den skal
også være tiltrækkende for gæster ude fra. Man
skal kunne bevæge sig rundt i byen og mærke
byens puls.
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Arvid Grundekjøn
kristiansands KOMMUNe

Din drøm!
Hva er din drøm for din by om 10 år?

Sentio har gjort en borgerundersøkelse der de
undersøker hvor fornøyd befolkningen er med
sine byer. Kristiansand er best av byene i denne
undersøkelsen, og min drøm er at vi om 10 år
fortsatt er på topp når det gjelder hvor fornøyd
befolkningen er med sin by. Vi har et velfungerende og levende arbeidsliv som reflekterer et
godt samspill mellom næringsliv, akademia og
offentlige myndigheter. Vi har gode tjenester,
skoler, kulturtilbud, barnehager, helsevesen, og
borgerne i Kristiansand trives.
Politisk lederskap!
Hvor viktig er det politiske lederskap i byutviklingen
som sådan? Hva er de avgjørende elementer i dette
politiske lederskap?

jon og meningsfellesskap og gir mulighet for å
utvikle sin deltagelse i demokratiet. Byene kan
også gi større nærhet til å påvirke politikken.

Uten frivillighet stopper byen. Det pågår en
masse arbeid; ungdomsarbeid, idrettslag, menigheter, kor, kultur og aktiviteter. Borgerne
tar ansvar og det er et samspill mellom mange
aktører. I Kristiansand har vi en lang rekke flotte frivillige organisasjoner for både unge, voksne
og eldre.

Livskvalitet!
Hvordan kan byen og bylivet bidra til å fremme
borgernes livskvalitet?

Jeg har selv hatt gleden av å dele ut Kongens
fortjenestemedalje til flere borgere i Kristiansand som har gjort en ekstra innsatt. Det er en
stor glede. Borgerne er en motor for alle deler
av samfunnet.
Byenes betydning!
Hva betyr byen og bylivet for samfunnets utvikling?

Et godt politisk lederskap har visjoner for hvor
vi vil hen. Vi vil være en by som er sentral i
en god kunnskapsregion der universitet og
næringsliv er viktige. Vi må lytte til de verdiskapende aktørene og ha et godt samarbeid mellom
privat og offentlig sektor.

Velferdssamfunnet!
Hvordan kan byutviklingen og bylivet bidra til
fremtidens velferdssamfunn?

Det er også viktig å tilrettelegge for og ivareta
det frivillige arbeidet som gjøres i byen.
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Borgerne!
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys utvikling?
Hvilken betydning tillegger du de nye urbane fellesskap som dukker opp i disse år?

I politisk lederskap ligger det bla å legge til rette for byutvikling. Det er viktig å være næringsvennlig, ha god infrastruktur, god havn, gode
veier. Det er også viktig å kunne respondere
raskt på næringslivets behov. Vi må også være
en god ambassadør for byen inn mot sentrale
myndigheter for å sikre gode rammebetingelser
for byens utvikling.

De verdiskapende aktører må trives i byen – vi
skal tilby kultur, kunnskap og kommunikasjon.
Dette skaper vekst.

Intervjuare/ Skribent: Anne S. Lislevand

Byen er arnestedet for utviklingskraften i regionen. Der kan man møtes formelt og uformelt.
Interaksjon mellom mennesker er verdiskapende. Vi skal ha noe å leve av og leve for. Møte
mellom ulike mennesker er viktig. I byer vil
dette være lettere og bedre lagt til rette for.

På toppen av Maslows behovspyramide har vi
selvrealisering. I byer finnes byliv og interessefellesskap. Man kan få nye impulser, det akademiske tilbudet finnes, det er arbeidsplasser. Alt
det som trengs for å utvikle seg som menneske.
Altså; Leve av og leve for.
Demokrati!
Hvordan kan byene og borgerne bidra til å utvikle
demokratiet?

Vi har et folkestyre og det handler mye om å
møte hverandre til dialog. Demokrati er også å
søke gjennomslag for sitt syn gjennom å jobbe
for sine interesser. Byene er kilder for informas-

Igjen; Leve av og leve for. Byene gir muligheter
for selvrealisering; et mangfold av yrker, utdanningsmuligheter og interessefellesskap.
Næringsutvikling!
Hvordan kan byen bidra til virksomhetenes innovasjon og vekst?

En urban struktur skaper møteplasser og et
grunnlag for at ideer kan fødes og utvikles. Byene samler fagmiljø, noe som er en nødvendig
forutsetning for å tiltrekke seg spisskompetanse.
Mange i næringslivet etterspør urbane kvaliteter
når de skal etablere seg.
Nordic City Network!
Hvilke rolle og oppgaver mener du at NCN har i forhold til de nordiske byer?

Kristiansand er med i en rekke nettverk og samarbeid med andre byer og kommuner. Det er
alltid viktig å vurdere nytteverdi av ulike nettverk. En kontakt med andre sammenlignbare
byer vil alltid bidra til at man kan lære noe av
hverandre. En av hovedoppgavene til NCN må
være å se hvilke felles utfordringer det er i medlemsbyene. Det gjelder både innen næringslivet,
byutvikling, samferdsel og utdannelse. Hva kan
vi lære av hverandre?

Arvid Grundekjøn

intervju MED ordfører

lillestrØm

Ole Jacob Flæten,

Din drøm!
Hvad er din drøm for din by om 10 år?

Jeg ønsker at Lillestrøm skal forstesette den
gode og positive utviklingen av urbane kvaliteter i byen. Jeg ønsker at vi har klart å ta ansvaret for utvikling av de nye norske næringer etter
oljen – grønn teknologi basert på Kjellersinstituttenes verdensledende forskning. Vi har funnet nye transportløsninger basert på byens unike samferdselsmessige beliggenhet. Vi har blitt
den tilgjengelige, kompakte og vennlige byen
som er tilrettelagt for menneskene til fots og på
sykkel og som vrimler av møteplasser, aktiviteter og opplevelser.

Politisk lederskab!
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?

Det er den poltiske ledelses oppgave at byens
mange aktører trekker i samme retning på de
avgjørende områdene om byen skal lykke. Ordføreren har en unik rolle som talsmann for de
strategier som politikken kan samles om. Han
gir på grunnlag av denne, samfunnet og byen
en marsjordre og en retning som kan koordinere innsats og skape forutsigbarhet for alle aktører.
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Det er avgjørende at at ordføreren bruker sin
rolle og sin formidlingsposisjon og sin kommunikasjonsmakt til å skape bred forståelse og
oppslutning om en felles bypolitikk og felles
strategier. Avgjørende er også den bakenforliggende prosess i samspillet mellom politikere og administrasjon og faglig høy kompetanse (”Gullsonen” som i tillegg til politikerne kan
omfatte både kommunale og private faglige
aktører).

Borgerne! 6) Demokrati!
Hvordan kan byerne og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

Det er innbygerne som skal nyte godt av byens
utvikling på mange forskjellige måter. Byen må
utvikles slik at de som lever i og bruker byen
møtes og gis anledning til å delta med sin stemme og sitt engasjement i påvirkningen av utviklingen nå byen er i forandring. På mange
måter stemmer innbyggerene også med føttene.
Befolkningens mange måter å delta i bylivets
forskjellige felleskap, deres bruk av tid og penger reflekterer de verdier de ønsker å forsvare og
fremme. En åpen drøfting av disse verdiene kan
ligge til grunn for beslutninger i byutviklingen. Forsøk med midlertidige løsninger i byutviklingen kan gi innbyggerne erfaringer og muligheter til deltagelse.

Byernes betydning!
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling?

De fleste av våre innbyggere ønsker å leve sin
liv i byer. Byene har historisk vært arenaer og
motorer for utviklingen i verden. Vi kan i våre
dager og i fremtiden bevare og styrke denne
funksjonen dersom de utvikles med de kvaliteter som understøtter god menneskelig utfoldelse. Byenes utvikling har ikke alltid gått i den
retning, kanskje særlig ikke i enkelte faser av de
siste hundere års industrialisering. I dag har vi i
våre samfunn en mulighet til å igjen komme på
sporet av den gode byen (men byer kan også i
værste fall utvikle seg i motsatt retning).

Velfærdssamfundet? 7) Livskvalitet! 8) Erhvervsudvikling!
Hvordan kan byudviklingen og bylivet bidrage til
fremtidens velfærdssamfund?
Hvordan kan byen og bylivet bidrage til at fremme
borgernes livskvalitet?
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

De gode byenes kvaliteter som arenaer også for
næringsliv og verdiskaping er en nøkkel til å nå
flere mål for samfunnsutviklingen. Det nordiske velferdssamfunnet er bygd på forutsetningen om en sterk offentlig sektor med økonomi
til å levere sine tjenester til befolkningen. Dette
forutsetter det konkurransedyktige næringsliv
som den moderne byen understøtter med sine
forutsetninger for verdiskapende nettverk og
innovasjonskraft (spagettibyen), som gir bedriftene lønnsevne og innbyggerne skatteevne.
Dette er en av forutsetningen for innbyggernes
livkvalitet. Samtidig har den byen som skaper
økonomien også de kvalitetene som gir gir innbyggerne gode rammer for utfoldelse og deltagelse.

Ole Jacob Flæten

Nordic City Network!
Hvilken rolle og opgaver mener du, at NCN har i forhold til de nordiske byer?

NCN stimulerer til tekning og utveksling.
Nettverket gir byene mulighet til å lære av
hverandre. Vi henter kunnskap fra hele verden.
Dagens dedikerte sekretariat og ledelse og den
kontinuitet og fornyelse som har preget nettverket, er en forutsetning for at det skal ha samme
funksjon og nytte for medlemsbyene i framtida.
Netverket, kan hvis det fortsetter å virke og fornye seg, utgjøre en forskjell for videre utvikling
av nordiske byer.
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INTERVIEW MED byggnadsnämndens

ordf Björn Abelson,
om politiskt ledarskap i lunds kommun
Drömmen om Lund

Dialog och aktiva medborgare

Mötesplatser ger folkliv och livskvalitet

Samarbete mellan näringsliv och universitet

Om tio år hoppas jag att Lund har ett ombyggt
stationsområde, tre färdiga spårvagnlinjer och
en fjärde och femte planerad.

I den bästa av världar får vi med medborgarna i
den tidiga dialogen om hur stadens olika delar
kan utvecklas. Jag ser i framtiden framför mig
fördjupade översiktsplaner i alla stadens delar,
även i de äldre stadsdelarna, där vi kan väga vad
som är positivt och negativt.

Något av det viktigaste vi kan göra är att skapa
mötesplatser. Platser att kunna umgås på både
under och efter arbetstiden. Platser som främjar ett folkliv. Människor ska trivas i staden och
stanna kvar, välja att handla där man bor till exempel. Grannar är viktigt för gemenskapen men
det är ibland svårt i den moderna staden med
stora avstånd.

I Lund är det självklart att vårt universitet och
näringslivet samverkar och samarbetar. Forskningsbyn Ideons framgångar består i just att
vara en gränsöverskridande mötesplats för näringsliv och universitet.

Vi har också mindre bostadsbrist och yngre
och studenter har en möjlighet till bostad, något som kräver att vi förtätar staden. Även de
östra tätorterna i Lund har byggts ut och vi har
inte bara fokus på tätorten Lund. Om vi får
en byggstart på Simrishamnsbanan kommer vi
kunna bygga ut de orter som har järnväg.

Långsiktigt politiskt arbete

Samarbete är avgörande för att lyckas. Vi måste samarbeta mellan partier och blockgränser
och hitta långsiktiga lösningar, vilket är speciellt
viktigt när majoriteten skiftar, som det ofta har
gjort i Lund. Det krävs då även tydliga spelregler som håller över tid.
Vi måste också våga ta strid för viktiga frågor.
Ett exempel är förtätning av staden där vi måste
stå ut med att inte alltid vara populär hos alla i
ett kortsiktigt perspektiv.

52

Fotograf: Cecilia Åkesson

Traditionellt är det svårt att få många som är
aktiva i de här tidiga skedena. Hur får vi fler att
vara aktiva? Att låta medborgarna skissa på hur
vi ska utveckla och förtäta staden kan vara ett
sätt att engagera. Inställningen till exempelvis
förtätning är kanske på väg att förändras, fler
är medvetna till att vi behöver fler bostäder och
många medborgare vill medverka till det. Sverige är också bra på att låta till exempel föreningar vara aktiva i förändringsprocesserna med
samråd med mera.
Om vi får fungerande stadsdelar och aktiva föreningar lägger vi även grunden till att man känner en gemenskap och trygghet i sin stadsdel.

Parker som verkligen går att använda och som
främjar ett folkliv är också viktigt. Planten un
Blomen i Hamburg är ett bra exempel på en
medveten stadsplanering. Här sitter man och
läser sin morgontidning och använder parken
som sitt andra vardagsrum.

Även i nya stadsdelar som till exempel i Science
Village är det viktigt att skapa gränsöverskridande möten mellan forskare och företag. En förutsättning är också att alla företag oavsett hemvist
kan känna en öppenhet och gemenskap. Plats
för mindre konferenser kan också vara en styrka.

Nordic City Network

Jag tror också på att skapa en skala där man
känner sig hemma och trygg, en mänsklig varierad skala. Täthet är här en fördel, med korta avstånd och trygga miljöer. Någon ska se mig när
jag rör mig i staden.

Jag har än inte hunnit vara delaktig i NCN.
Vad jag hoppas på i framtiden är ett nätverk där
man kan dela och diskutera goda idéer och exempel med varandra.
Björn Abelson

Stadsdelarna viktiga för välfärd och trygghet

Om vi samplanerar samhällsservice, skolor och
dagis med mera och att de finns i centrum av
stadsdelarna kan det också blir naturligt att
kunna använda varandras lokaler. Jag önskar att
skolan och äldreboendet blir en del av stadsdelen och tillgängligt för alla mitt i staden.

samtale MED ordf

malmö stad

kommunstyrelsen Katrin Stjernfeldt Jammeh

Malmø blev i løbet af 10 - 15 år forvandlet fra
fremgangsrig industristad til moderne kulturstad. På de gamle værftsarealer er der i dag lige
så mange arbejdspladser som før, men nu i kundskabsintensive virksomheder.
Hvad er forklaringen? Da krisen i 1980’erne havde nedbrudt det gamle industrisamfund, startede en ny udvikling, hvor mange parter tog initiativer og ansvar. Et aktivt civilsamfund, kulturelle
miljøer, kunstnerkredse, erhvervsliv, institutioner og uddannelsesområdet, i kombination af et
markant politisk lederskab og en udviklingsorienteret kommunal forvaltning.
Malmø er et godt eksempel på, hvad de nye urbane fællesskaber kan udrette.
Ordfører Katrin Stjernfeldt Jammah, har følgende
betragtninger.
Borgernes meninger om byen

Borgernes interesse for byudvikling er meget
stor. De har mange synspunkter. Den offentlige
debat om byudvikling i aviser, på udstillinger og
i lokalsamfundet er meget omfattende.
Jeg ser dette overalt. Jeg møder tit folk på gaden, der vil tale om byudvikling.
Borgerne i Malmø er stolte af deres by og
dens udvikling. Folk anerkender byens udvikling og betydning. Det skaber en særlig urban stemning i Malmø.
Min drøm om Malmø

Malmø vil blive præget af stor urbanisering i
mange år frem. Der skal skabes plads til denne udvikling. Byudviklingen skal bidrage til at
skabe social holdbarhed,. Der skal satses på helhedsløsninger, ikke på sektorløsninger. Vi skal
give en god fortælling om det Malmø vi ønsker,
sammen med borgerne. Byen er først og fremmest de mennesker og de fællesskaber de lever i.
Hvis borgerne vokser, vokser også byen.
Byudvikling skaber dog ofte fysiske barrierer
og sociale skel. Vi skal finde nye løsninger.
Malmø Kommissionen har givet et stort bi-

drag til fremtidens byudvikling. Vi vil have en
by der hænger sammen. Den hele by og social holdbarhed. Byen og mennesker skal hænge
sammen i fællesskaber. Byens mødepladser er
afgørende for mennesker.

Intervjuare/skribent: Per Riisom
Fotograf: Per Wilkens

Byudviklingen skal styrke civilsamfundet,
der er fundament for demokratiet.Det är viktigt
att vi arbetar för att skapa en demokratisk och
tillgänglig stad där invånarna känner ägarskap
över- och tar del av hela staden, inte bara närområdet.

lar blandad bebyggelse och funktion, och det
handlar om att knyta ihop staden och bygga
bort barriärer som separerar stadsområden. Och
det är med glädje jag nu ser att det har börjat
byggas och planeras för nybyggen i områden
som inte har bebyggts sedan 60-talet.

Velfærd og boliger for alle

Nye urbane fællesskaber

Urbaniseringen medfører, at boligpriserne stiger. Det rammer visse befolkningsgrupper og
skaber ulighed, uretfærdighed og manglende
velfærd.
Det skal skabes boliger for alle, gennem samarbejde med byggefirmaer og boligselskaber. Vi
presser på for billigere boliger og lejeboliger.
Der skal være styr på byggesektoren.
Boliger til unge, 40% er unge, 50% er under
35 år. Malmø er en ung by.
Spørgsmålet om velfærdssamfundets videre udvikling er et vanskeligt tema. Det offentlige har et ansvar for dette. Vi kan ikke udlicitere
det til borgerne som sådan. Malmøkommissionen har skabt alliancer i Malmø, hvor det offentlige og borgerne sammen kan videreudvikle
velfærdssamfundet.

Nye befolkningsgrupper skal inddrages i byudviklingen, fx kvinder, børn, børnefamilier.
Et projekt ’Det røde tæppe’ fokuserer på
byen og piger og kvinder. Feministisk byudvikling. Piger der indretter nye byrum og mødepladser.
Børn inddrages i renovering af deres skoler. Børnefamilier inddrages i udviklingen af legepladser. Hele byen skal være børnevenlig.
Borgerne har stærke meninger om deres by.
De vil have indflydelse. De tager magt. De gennemfører nye initiativer. Borgerne skaber byens
udvikling.
Der er mange eksempler på nye urbane fællesskaber i Malmø, der er med til at skabe den
nye by.

Byens betydning

15 års byudvikling i Malmø har gjort byudvikling til et symbol for fremgang og livskvalitet. Der er udviklet en urban kultur, der lægger
stor vægt på de bymæssige fordele og kvaliteter
og den livsform, der hører til i byen. Alle vil bidrage til Malmøs udvikling.
Stadig flere mennesker bor i byerne. Byernes
betydning er stigende. Byerne finder løsninger på samfundets udfordringer. De nye politiske løsninger vil i fremtiden udgå fra byerne.
Inte minst ser jag att det är städerna som driver
på utvecklingen mot ekologisk hållbarhet, med
höga klimat -och miljöambitioner .
Erhvervsudvikling

Virksomheder og institutioner vil også bidrage til Malmøs udvikling og trivsel. De arbejder
ikke kun for deres egen sag og egne interesser,
men bidrager aktivt til hele bysamfundets fælles
interesser.
Der er skabt en arena for 100 tals virksomheder, der vil bidrage til Malmøs udvikling. Her
udvises et betydeligt engagement, social ansvarlighed og foretagsomhed.
Demokrati

Byudvikling fremmer demokratiet. Byprojekter
fungerer som demokratiseringsprojekter. Der
skal være lighed og demokrati i byens offentlige rum og i bylivet. Der skal satses på blandede
boligområder. Vi skal bo sammen.
Der skal sikres social stabilitet i bydelene.
Alle borgerne skal være med, også de der flytter
til byen i fremtiden.Vi behöver ha både en dialog- och möjliggöra för boendes inflytande över
stadsutvecklingsprocesser, men samtidigt också
planera för att bygga en stad för morgondagens
Malmöbor.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Politisk lederskab i et aktivt civilsamfund
Urbanisering og tæthed i byen

Vi regner med 100.000 flere borgere i 2030.
Der skal bygges mange boliger. Urbaniseringen
er en fordel. Men der skal skabes plads til denne
udvikling i den eksisterende by, der i forvejen er
tæt. Men der er masser af plads til det. Vi skal
finde nye løsninger. Bygge tættere men samtidigt bevara och utveckla det gröna och områden
för rekreation. Udnytte åbne områder og parkeringsarealer. Nye parkerings normer. Satse på
kollektiv trafik.
Vi går til den i Malmø!
Livs- og bykvalitet

Der skal satses på bykvalitet, der giver livskvalitet, overalt i Malmø. I Rosengården, der
faktisk ligger midt i byen, satses på lokale arbejdspladser, bykvalitet og cyklisme. Det hand-

Et aktivt civilsamfund er fundament for en
god by, gode fællesskaber og livskvalitet. Og en
medspiller for det politiske lederskab, der har
været og stadig er stærkt i Malmø.
Oversigtsplanen indeholder visioner for
Malmø, og har bidraget til en god borgerproces.
40 000 borgere bar tagit del av arbetet - et stort
folkeligt engagement over lang tid.
Gennem samskabelse med borgerne skal der
udvikles nye sociale holdbare løsninger frem
mod 2030.
Politisk lederskab er meget afgørende. Byens
rolle som samarbejdspartner er vigtig. politik er
drivkraft. Lederskab og samarbejde bygger på
tillid, stolthed og respekt samt på en professionel forvaltning.
Alle aktører i Malmø bidrager gerne til udviklingen. Vi bygger forudsætningerne sammen.

I samarbejdet med byggesektoren siger politikerne, hvad de vil have, og byggesektoren leverer. Vi satser på hurtighed, samsyn og mod i
den politiske ledelse af Malmø.
Det er egentligt mirakuløst, hvad der sker i
Malmø, Malmös utveckling har på många sätt
varit fantastisk, och staden fortsätter att växa,
locka, förändras och formas med sina invånare,
det slutter Katrin.
Nordic City Network.

Det er et godt initiativ, som vi gerne bidrager
til, også fremover. NCN kan bidrage til at udvikle redskaber til at styrke de urbane fællesskaber og deres muligheder for at skabe den by, de
ønsker.
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INTERVju MED borgmester

ODENSE KOMMUNE

Din drøm!
Hvad er din drøm for din by om 10 år?

Drømmen er, at Odense fortsat afspejler den
transformation, som vi er i fuld gang med. Den
handler om en helt anden by end i industrialiseringens tid. Fremtidens by baserer sig på en helt
anden værdiskabelse, hvor den store udfordring
er at fastholde og styrke vækst og konkurrenceevne på den ene side og evnen til at holde fast i
og udvikle vores velfærdsværdier på den anden
– kort sagt byer, borgere og liv i balance.

Politisk lederskab!
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Den fremtidige leder i politik eller i erhvervslivet skal kunne forhandle og være i dialog. Tiden
er ovre, hvor man i snævre lukkede kredse kan
træffe beslutninger og bagefter forsøge at opnå
legitimitet hos vælgerne. Fremtidens politik bliver formuleret i direkte dialog med borgerne og
med byens mange aktører i øvrigt. Som leder
skal man være katalysator og formidler og sammen med andre skal man kunne visualisere det,
som vi skal arbejde i retning af. Man taler meget om, at politikere gerne vil nøjes med at tage
sig af dagligdags udfordringer, men jeg tror, at
vi i langt højere grad skal være optaget af at formulere visioner i en stadig tættere dialog med
alle medborgere. Og så skal flere - også pressen
-acceptere, at vi som politikere også kan befinde os i udviklende processer, hvor vi ikke hele
tiden har svar på alt, men arbejder på at finde bæredygtige og effektive løsninger på tidens
spørgsmål.
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anker boye,

Borgerne!
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

Borgerne er og vil i stadig stigende grad blive
demokratiets salt. Det betyder også, at vi skal
kunne fralægge os kontrolgenet. Vi skal turde
sætte processer i gang, hvor vi ikke kender slutresultatet på forhånd, og vi skal også væk fra
den tankegang, at ”one size fits all”. Der skal
være plads til individuelle og tilpassede projekter og løsninger afhængig af, hvem der tager
initiativet og, hvad der er behov for. De urbane
fællesskaber bliver den vigtigste politiske kraft i
de kommende årtier i takt med, at de formelle
partiers indflydelse og betydning aftager.

Byernes betydning!
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling?

Det er en kendsgerning, at urbaniseringen er
en meget stærk kraft. OECD har beregnet, at
180.000 mennesker hver dag flytter fra landområder til urbane områder. Det svarer til, at
vi hver uge kunne etablere en by på størrelse
med Stockholm. Men selv de største metropoler skal have tilført noget ude fra, f,eks. energi,
fødevarer m.m. og derfor er der behov både i
lille Danmark men også i det store billede, at vi
de kommende år får sat fokus på at skabe forbindelse mellem byerne og deres regioner. Det
arbejder vi også på her i min region. Odense
er den største by i et relativt stort opland, men
hvis Odense skal fastholde sin position skal den
også kunne levere og få ressourcer fra det omgivende samfund. Det hører med til at skabe den
balance, og det er f.eks. tanken bag vores arbejde med at skabe byregioner.

Velfærdssamfundet?
Hvordan kan byudviklingen og bylivet bidrage til
fremtidens velfærdssamfund?

Erhvervsudvikling!
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

Byerne er forvaltere af velfærdsamfundet, som
det er i dag. Langt de fleste primære velfærdsinstitutioner er i byerne og styres af kommunerne
her i Norden. I de kommende år skal vi imidlertid også være med, når vi også skal udvikle
disse institutioner. Det skal ikke kun ske i statslige styrelser og i vore parlamenter. Udviklingen
her skal også ske i tæt samspil med dem, der
bruger vores velfærd på de forskellige områder.
Og så er vi tilbage, hvor folk bor, i byerne, store som små. Det vigtige er, at vi lokalt ikke blot
kopierer en centralistisk beslutningsmodeller
men har modet til at være i dialog med alt, hvad
det kan indebære af uenigheder og debat.

Vi skal forsat skabe ordentlige rammevilkår
som altid. Det vil der fortsat være behov for,
men derudover skal vi i langt højere grad bringe de kreative og innovative kræfter sammen i
byen: virksomhedsstartere, uddannelsesinstitutioner, forskere og kulturfolk, der kan bidrage
til at skabe de optimale vilkår for nye virksomheder.

Demokrati!
Hvordan kan byerne og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?

I takt med, at vores økonomiske ressourcer er
under pres, og at vi får brug for al den arbejdskraft, vi kan få fat i, skal de urbane fællesskaber være med til at løfte flere opgaver lokalt.
Det betyder så, at vi i højere grad skal acceptere forskellige typer af løsninger og tilgange, men
sådan må det blive. Men vi skal sikre os, at den
basale velfærd er tilgængelig for alle, og ikke
kun er forbeholdt de få

Livskvalitet!
Hvordan kan byen og bylivet bidrage til at fremme
borgernes livskvalitet?

Hvis byerne skal skabe fremtidens velfærd gennem nye typer af virksomheder skal de være
spændende at bo i. Bæredygtige løsninger på
transport og forbrug, spændende boliger, masser af natur og en levende og mangfoldig kultur.
Muligheden for vækst og velfærd hænger tæt
sammen med, at byerne er tiltrækkende for alle
– og kan rumme alle.

Nordic City Network!
Hvilken rolle og opgaver mener du, at NCN har i forhold til de nordiske byer?

NCN er et fælles nordisk laboratorium for teori og praksis, foreløbig for 20 nordiske byer.
Men det er et ret unikt forum, fordi der er mulighed for hele tiden at kigge på konkrete projekter i en mangfoldighed af byer, få fat i forskere og ressourcepersoner fra et næsten lige så
stort antal universiteter og læreanstalter. NCNs
nordiske seminarer og chartret bag NCN viser klart, at Norden måske er det sted i verden,
hvor vi er tættest på at have forstået de fremtidige udfordringer for verdens byer – og måske
også er tættest på at kunne anvise nogle løsninger på de samme udfordringer

Anker Boye

samtale om framtidens stavanger MED Kristen

Høyer Mathiassen,

Intervjuare/ Skribent: Per Riisom

representerer ordførerpartiet Høyre, både som bystyremedlem og nestleder i Kommunalstyret for bytuvikling.

Stavanger om 10 år

Min drøm for byen om 10 år er en by for alle
generasjoner. Stavanger er en by med en generasjonsutfordring, vi må legge godt til rette også
for den yngre generasjon. Det må gjøres med
gode oppvekstvilkår og rimelige boliger. En viktig utfordring som vi da må ta tak i er å bygge
tilstrekkelig antall familieboliger. Bystyret har
en bestilling på at det skal legges til rette for at
det kan bygges inntil 1250 boliger i året. Det
er viktig å spre boligbyggingen til alle deler av
byen. De utfordringene byen opplever nå med
mindre fart i olje- og gassnæringen kan om 10
år være utnyttet til noe positivt for byen, ved at
kunnskapsrike og kompetente innbyggere får
brukt sine evner i nye næringer.
Politisk lederskap – tydelig forutsigbarhet

Det politiske lederskapet har stor betydning for
byutviklingen dersom politikerne har klar tale
og klare visjoner. En viktig politisk oppgave er
å tilrettelegge for en dyktig admninistrasjon,
som oppleves som en spennende arbeidsplass og
tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Det politiske lederskapet er og viktig for å sikre forutsigbarhet; at overordnede planer følges opp. At det
politiske lederskapet ikke lar seg presse av utbyggere eller andre interessenter til å tilsidesette
overordnede planer.

Innbyggerne som aktive deltakere i
byutviklingen
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

I Stavanger spiller innbyggerne en rolle for byutviklingen på flere måter. Bydelsutvalgene,
som fungerer som gode ”lytteposter” for bystyret ut i bydelene, og er en kanal der innbyggerne kan gjøre sin stemme gjeldende i byutviklingsspørsmål. Jeg erfarer at det er en lavere
terskel for å ta konakt med bydelsepolitikerne
enn bystyrepolitikerne. Det er og eksempler på
innbyggereinitiativ som preger byutviklingen.
Et eksempel på det er ”Fargegaten” i sentrum,
som etter initativ fra næringsdrivende i gaten
ble gitt en fargerik utforming som har gjort den
til en av regionens mest besøkte turistattraksjoner.
Byene som lokomotiv for regionene, og velferdsstaten

Vi må tenke på byen som arbeidssted nr 1 i
fremtiden. Byene må være en motor for utviklingen i regionen; det må gjøres attraktivt for
de kunnskapintensive næringer å etablere seg
i byen. Her er det god tilgang til arbeidskraft.
Byen gir og arbeidstakerne et interessant utvalg
arbeidsplasser å velge i. Det gør og byen(e) til
en nøkkel i utviklingen av velferdssamfunnet
– de generer inntekter og vekst som igjen kan
finansiere viktige fellesgoder. Her har politikerne i byene en særlig viktig rolle i å lage planer
som legger til rette for, og kan romme vekst i
næringslivet. Noe som og betyr tilrettelegging
for tilstrekkelig med boliger i alle priskategorier
som gjør det attraktivt, og mulig, for flest mulig
å bosette seg i byen.

Politiske deltakelse fra alle samfunnslag

Innbyggerne har selv et ansvar for å bruke politikerne aktivt, og selvfølgelig og engasjere seg
politisk. Samtidig er det viktig at byen og tilrettelegger økonomisk for at alle kan bidra i politikken, både lavt og høytlønnede. Det er viktig
for at politikken skal speile innbyggere fra alle
lag og bidrar til å utvikle demokratiet i byene.
Byen som fremmer av livskvalitet

Byen må tilby attraktive, urbane møteplasser i
kort avstand fra arbeidsplasser og boliger. Gjennom å tilby ”litt av alt”, gjennom ”hele” døgnet
vil det være med på å øke livskvaliteten til innbyggere. ”Litt av alt” betyr og en allsidig sammensetning av innbyggerne, både aldersmessig,
utfra etnisitet og interesser. Mangfoldet av mennesker i byene legger grunnlaget for interessante
møter, som er med på å øke livskvaltiteten.
NCN som idebank og diskusjonsarena

NCN kan spille en viktig rolle som et (uformelt) nettverk og møteplass, både for politikere og administrasjon. Det gir anledning til å
diskutere ideer og hente inspirasjon. Byene har
mange av de samme utfordringene, og nettverket gir en anledning til å ”stjele” løsninger fra
andre byer. Det er arbeidsbesparende.

Kristen Høyer Mathiassen
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Interview MED borgmester

erik lauritzen,
sØnderborg kommune

Din drøm!
Hvad er din drøm for din by om 10 år?

At de aktive borgere med deres planer og ideer
kan se de ideer realiseret om 10 år med en harmonisk kommune med en stor by og nogle stolte omegnsbyer.
At vi er bevidst om hvordan vi italesætter de
små byers rolle og de større byers rolle.
Politisk lederskab!
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Afgørende at vi holder fast i vores visioner og
at vi er ærlige i forhold til hvad vi kan og hvor
hurtigt det kan gå. Byrådet tænker strategisk
anderledes, og derfor er det vigtigt med dialogen. den moralske opbakning til ildsjælene og
ærlighed.
Borgerne!
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

De er afgørende for at man finder de rigtige elementer, løsninger i forhold til vores medborgerpolitik. Hvad er borgernes ønsker og hvad efterspørger de. De spor skal vi følge.
Afgørende for at ting sker.
Vigtigt at der er et større fællesskab omkring de
handlinger der iværksættes.
Byrådet har en vigtig rolle, dialogen er vigtig for
at skabe en fælles forståelse for hvad der er vigtigt for vores område.
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Intervjuare/ Skribent: Per Riisom

Byernes betydning!
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling.

Erhvervsudvikling!
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

Bosætning, innovation, vækst

Den levende og pulserende by er med til at udvikle de mennesker som også skal bidrage til
vækst i virksomhederne.
Det er vigtigt i en by som Sønderborg, at der
er kræfter der tænker i nye veje for evt. tomme
butikker.
Fysiske spændende planområder for etablering af virksomheder.
Fx med Gehryhavnen som tiltrækker
virksomheder. Fx universitetet der med en ny
markant og attraktiv beliggenhed bliver synlig.

Velfærdssamfundet?
Hvordan kan byudviklingen og bylivet bidrage til
fremtidens velfærdssamfund?

Giver rum for fællesskaber. En spændende by
og en puls bidrager til byudvikling - tiltrækning, fastholdelse, turisme, ungemiljø, kultur.
Demokrati!
Hvordan kan byerne og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?

Det kan de hvis vi realiserer en medborgerpolitik. Hvad er velfærd hvad er velstand nogle forveksler det. Velstand er ikke nødvendigvis også
velfærd.
Livskvalitet!
Hvordan kan byen og bylivet bidrage til at fremme
borgernes livskvalitet?

Byens tilbud af oplevelser og kultur, muligheden for at kunne vælge byen til og fra med på
den ene side fine byrum cafeer, samlingssteder,
i det hele taget byen som mødested, på den anden side også tilgængelighed til bynær naturen.

Erik Lauritzen

Interview MED ordfører

rita ottervik,
trondheim kommune

Din drøm!
Hvad er din drøm for din by om 10 år?

Min drøm er at Trondheim om 10 år er en god
by å leve i. Dersom vi når våre mål er byen en
bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig, vi er en inkluderende og mangfoldig by, og
ikke minst har vi videreutviklet vårt fortrinn
som en teknologi og kunnskapsby.
Politisk lederskab!
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Det er viktig at vi klarer å tenke helhetlig og
langsiktig. Det er en politisk oppgave å prioritere og gjøre verdivalg, dette gjelder også i byutviklingsspørsmål.
Borgerne!
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

Det er for og med innbyggerne at byen utvikler
seg. Vi må støtte initativ som innbyggerne har,
og ofte er det nok å gi folk rom til å utfolde sin
kreativitet og utvikle sine ideer. Av det skapes et
rikt kulturliv og et innovativt næringsliv. Mennesker finner sammen i lag, foreninger, bedrifter og sosiale fellesskap. Det er spennende å se
alt som skjer i byen.
Byernes betydning!
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling?

Byene er, og har alltid vært, viktig for samfunnsutviklingen. Byene blir en naturlig samlingsplass for en hel region. Et sted for folkefester og store arrangement, men også et sted for
de små nisjer og de spesielle tilbud. Byene er en
økonomisk motor og et sentrum for kunnskap
og utdannelse.

Intervjuare/ Skribent: Per Riisom

Demokrati!
Hvordan kan byerne og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?

Nordic City Network!
Hvilken rolle og opgaver mener du, at NCN har i forhold til de nordiske byer?

Demokratiet utvikler seg hele tiden, men det er
viktig at alle stemmer i et samfunn blir hørt. I
byene kan vi legge til rette for miljøer som skiller seg ut. Vi skal tillate markeringer og protester. Vi skal løfte frem barn, unge og grupper som ikke alltid får stemmen sin frem. Det
er viktig at samfunnet ikke bare utvikles av de
ressursterke som evner å rope høyt. Byene er en
arena for alle meninger, og slik utvikles også demokratiet.

For Trondheim kommune er det viktig å delta i
internasjonale nettverk. Det gir oss en mulighet
til å bli inspirert, lære og utvikle oss. Nordiske
byer deler mange av de samme utfordringene i
sin byutvikling og det er meget nyttig at NCN
danner en arena der vi kan diskutere disse.

Livskvalitet!
Hvordan kan byen og bylivet bidrage til at fremme
borgernes livskvalitet?

Rita Ottervik

Byene er mangfoldige og sosiale. Et spennende og levende byliv skal gi noe til alle. Det skal
være interessante sosiale fellesskap, kulturopplevelser og aktiviteter. En inkluderende by fremmer innbyggernes livskvalitet. Samtidig må vi en
grønn by som gir gode muligheter for naturopplevelser og rekreasjon.
Erhvervsudvikling!
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

Byene er ofte hjem for sterke universitet og
høyskoler. Disse er i seg selv en driver for innovasjon og vekst. Samtidig må vi skape arena der
alle mennesker med ideer og pågangmot kan
skape noe for seg selv. Dette forsøker vi også i
Trondheim. Det som er flott i mangfoldige og
varierte byer er at partnerskap på tvers av fagretninger, kulturer og bakgrunn kan skapes.
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Intervju MED ordf

umeå kommun

kommunstyrelsen hans lindberg

Din dröm!
Vad är din dröm för Umeå om 10 år?

Umeå har utvecklats i linje med de övergripande strategier vi beslutat om i Översiktplanen.
Staden har förtätats, parker och offentliga rum
har fortsatt att utvecklats till den alltmer växande befolkningen. Stadens invånare har enklare att ta sig fram på miljömässigt fördelaktiga
sätt i en stad med flertalet kreativa mötesplatser. Umeå fortsätter att sträva mot den hållbara
staden.
I en stad som blir allt tätare blir de offentliga rummen och parkerna allt viktigare. Stadens
parker och torg bidrar till att skapa möten och
förenkla för spontana kulturyttringar. Umeås
attraktiva parker bidrar förutom att vara mötesplatser även platser för lugn och ro. Något som
används både av medborgare så väl som av besökande i Umeå.
Devisen om en Hållbar stad har skapat utrymme för miljöteknikbranschen att växa sig
starkare och fler företag verksamma på den internationella marknaden har bildats.
Politiskt ledarskap!
Hur viktigt är det politiska ledarskapet i stads
utveckling som sådan?
Vilka är de viktigaste inslagen i denna politiska
ledarskap?

Det politiska ledarskapet är enormt viktigt i all
typ av utveckling. I Umeå har vi en stark enighet inom politiken om att Umeå skall fortsätta
att utvecklas. Vi har en enighet om de utvecklingsstrategier för preciserats i översiktsplanen
och ambition att följa dem.
Vi är överrens om att staden skall fortsätta
att växa, om att förtätning av staden har flertalet positiva aspekter som vi vill locka fram samtidigt som vi planerar för att möta de negativa
aspekter som en tätare stad skapar. En stad som
växer medför att det är fler som bidrar med att
finansiera stadens välfärd där även fler är med
och utvecklar staden.
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Medborgare!
Vilken är invånarnas roll i stadens utveckling?
Vilken betydelse tillmäter den nya urbana samhällen som framkommer under dessa år?

Utan invånare har vi ingen stad, vi måste planera för de människor vi har och förebereda för de
vi kommer att få. Umeå symboliseras av att vara
en stad med stark folkbildning, stort föreningsliv och ett brett kulturutbud. Alla viktiga beståndsdelar för attraktivitet och i förlängningen
en stads utveckling. Ju fler som bor och verkar i
staden desto fler är med och påverkar hur och i
vilken inriktning staden skall utvecklas.
Städers roll!
Vad har staden och stadslivet för roll i samhället?

Umeå är den lilla storstaden. En stad som är liten nog för att kunna ha en smidig och professionell administration samtidigt som man är stor
nog för att ha möjlighet att få saker genomförda.
I stadens utveckling måste vi vara lyhörda
och skapa mötesplatser som bidrar till spontana besök mellan människor för att locka fram
kreativitet och nyfikenhet. Stadens täthet bidrar
till att öka den kritiska massan av människor
samtidigt som detta ställer stora krav på oss att
fortsätta att fokusera på kommunikation, kompetens och kreativitet. Något som varit en framgångsfaktor för oss. Misslyckas vi med detta
kommer vi inte att utvecklas i samma takt.
Jag tror att attityd är väldigt viktigt för en
stad. Attityd att göra det som känns rätt och attityd att våga visa upp sig på det man faktiskt
är bra på. Umeå genomförde Europas Kulturhuvudstadsår på ett väldigt bra sätt. Att ställa
sig frågan om hur vi uppfattas av omvärlden är
otroligt viktigt för att veta var vi står och var vi
är på väg.

Välfärd?
Hur kan stadsutveckling och stadslivet bidra till den
framtida välfärden?

Välfärd är långt ifrån endast skola, vård och omsorg, välfärd är så mycket mera. En god välfärd
skapar också utrymme för ett brett kulturliv, en
upplevelserik fritid med folkbildning och kulturyttringar.
I en växande stad skapas mera utrymme för
att finansiera välfärden och ambitionsnivån
inom välfärden kan successivt utvecklas. Visionen om 200 000 invånare före år 2050 medför
att stadens fortsätta förtätning, satsning på miljövänliga transporter och fokus på goda livsmiljöer måste prioriteras.
Demokrati!
Hur kan städer och medborgare bidra till utvecklingen av demokrati?

Medborgardialog är en bärande del av stadens
utveckling. Umeå har använt sig av ett brett
utbud av olika typer av dialogprocesser för att
verkligen skapa ett tydligt band mellan vad stadens invånare vill med staden och hur vi skapar
förutsättningar för den genom vår planering.
Umeå är den engagerade staden där
människor är med och skapar staden. Att föra
samtal om staden och visa upp idéer i stadens
viktigaste mötesplatser bidrar till en ökad medvetenhet hos medborgaren om deras stads fortsatta utveckling. Detta ger även goda förutsättningar till en diskussion om hur staden skall
fortsatta att växa.
Livskvalitet!
Hur kan staden och stadslivet bidra till att främja
livskvalitet?

I den förtätade staden måste vi fortsätta att utveckla goda livsmiljöer och attraktiva parker
och torg för användning både sommar- och vintertid. Under sommaren invigdes Årstidernas
park, den senaste av stadens parker längs Umeå
älv. Med den har staden åter vänt ansiktet mot
stadens älv.
När staden planeras är det viktigt att skapa en så mångfacetterad stad som möjligt med

både intensitet och lugn och ro. Skapa förutsättningar för att låta kulturen utvecklas samtidigt som föreningslivet forsätter att stärkas. Ge
möjlighet till att stadens puls kan upplevas samtidigt som naturen med bad, fiske och friluftsliv
finns inom cykelavstånd.
Affärsutveckling!
Hur kan staden bidra till affärsinnovation och till
växt?

Med byggandet av Väven i Umeå testades nya
sätt att minska investeringsbördan för staden.
Tillsammans med näringslivet finansierades
byggnationen och vi tar därmed tillsammans
ansvar för att utveckla staden. Kan flera aktörer
vara med och utveckla staden kan kommunens
långsiktiga investeringar säkras. Mera partnerskap mellan privat och offentligt kommer att bli
allt viktigare för att involvera aktörer från näringslivet att ta ansvar för stadens utveckling.
Att samverka mellan kommun, myndigheter, föreningar och universitet har varit viktigt
i Umeå. Likaså att dra nytta av universiteten i
staden och stödjande i utvecklingen av nya företag från inkubatorsverksamheten Uminova Innovation.
Nordic City Network!
Vilken roll och uppgifter tror du NCN har i förhållande till de nordiska städerna?

Ett framåtblickande nätverk som bidrar till att
knyta kontakter och diskutera utvecklingsfrågor mellan städer med liknande möjligheter och
utmaningar. Att dela med sig och ta del av erfarenheter inför en grupp som arbetar med samma frågor skapar ett stort mervärde.
Inom politiken har vi länge uppmuntrat
möjligheter till att besöka andra städer för att
se och lära, visa upp och dela med sig. NCN
har ett angreppssätt som ligger i linje med hur
vi vill att vår stads tjänstepersoner skall kompetensutvecklas. Det skapas även en möjlighet för
oss politiker att föra resonemang med andra politiker.

Hans Lindberg

Interview MED kommunalråd

uppsala kommun

Din drøm!
Hvad er din drøm for din by om 10 år?

Min dröm för Uppsala är en kommun som
både erbjuder ett pulserande storstadsliv och en
levande landsbygd. En tätare stad ger förutsättningar för en hållbar utveckling och ett bättre
befolkningsunderlag för både privat och offentlig service. Samtidigt kan vi bevara naturvärden
i stadens direkta närhet.
Politisk lederskab!
Hvor vigtigt er det politiske lederskab i byudviklingen som sådan?
Hvad er de afgørende elementer i dette politiske lederskab?

Politiskt ledarskap är oerhört viktigt för stadsutvecklingen. Då tänker jag framför allt på mod
att utmana rådande idéer och våga tänka nytt.
Det finns många goda exempel på hur innovativa politiker lyckats pressa utvecklingen framåt.
För mig är det också viktigt med ett tydligt politiskt ledarskap kring byggfrågor specifikt och
tydligt peka ut bostadsbyggandet som en prioriterad fråga.
Borgerne!
Hvilken rolle spiller borgerne for din bys udvikling?
Hvilken betydning tillægger du de nye urbane fællesskaber, der dukker op i disse år?

Medborgarna är bärare av all utveckling. Det är
våra invånares drivkrafter och engagemang som
för utvecklingen framåt. I Uppsala kommun
finns många exempel på gemenskaper som driver utvecklingen framåt – både i staden och på
landsbygden. För mig är det viktigt att ta tillvara på detta engagemang – samtidigt som de
mest röststarka inte får ges utrymme på bekostnad av mer röstsvaga grupper.

ERIK PELLING

Byernes betydning!
Hvad betyder byen og bylivet for samfundets udvikling?

Livskvalitet!
Hvordan kan byen og bylivet bidrage til at fremme
borgernes livskvalitet?

Städerna utgör en viktig del i samhällets utveckling, särskilt nu när urbaniseringstrenden är så
tydlig. Samtidigt ser jag att Uppsalas utveckling gynnar grannkommuner och kringliggande
landsbygd. Jag tror vi behöver bli bättre på att ta
tillvara på de synergieffekter som kan ges.

Idag är det många som söker sig till städerna och stadspulsen. I Uppsala jobbar vi mycket
med att låta staden växa inåt och förtätas. Genom att förtäta städer på ett klokt sätt skapas
förutsättningar för bättre service och kollektivtrafik.

Velfærdssamfundet?
Hvordan kan byudviklingen og bylivet bidrage til
fremtidens velfærdssamfund?

Erhvervsudvikling!
Hvordan kan byen bidrage til virksomhedernes innovation og vækst?

Växande städer ger goda förutsättningar att utveckla framtidens välfärd och erbjuda medborgarna allt bättre service. Samtidigt står vi inför
utmaningen att utveckla servicen på landsbygden. I Uppsala jobbar vi mycket med att förtäta och bygga ut längs de viktiga kollektivtrafikstråken i staden och utveckla befintliga orter på
landsbygden.

Städerna har en mycket stor roll att spela i arbetet med näringslivsutveckling. Det handlar om
allt ifrån konkreta satsningar på infrastruktur
och offentlig service, till att skapa kontaktytor
mellan företag och branscher. Samverkan mellan
det offentliga och det privata är avgörande för
att stimulera tillväxt.

Demokrati!
Hvordan kan byerne og borgerne bidrage til at udvikle demokratiet?

Städerna har historiskt alltid varit viktiga platser för människor att byta idéer och erfarenheter
med varandra. Den närhet som finns i städerna mellan väljare och folkvalda kan bidra till att
vitalisera demokratin i en tid då allt för många
uppelever allt längre avstånd till sina politiker.
Att utveckla olika kanaler för medborgarna att
göra sina röster hörda och involveras i stadsutvecklingen är en både stor och viktig utmaning
som vi måste ta oss an.

Nordic City Network!
Hvilken rolle og opgaver mener du, at NCN har i
forhold til de nordiske byer?

Erik Pelling

Som nätverk och som källa till inspiration och
ny kunskap är den viktig för såväl tjänstemän
som politiker. Att se och höra hur andra städer i
liknande situation hanterar likartade problem på
innovativa sätt är ofta avgörande för att våga ta
steget på hemmaplan.
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Interview MED Riksdagsledamot,

vasa stad

Din dröm!
Vilken är din dröm för din stad om 10 år?

Jag vill hellre prata om hela vår region än bara
staden. Min dröm är att vår region ska vara globalt känd som ett centrum för modern industriell verksamhet, med ett starkt intellektuellt,
kunskapsmässigt och socialt kapital.
Politiskt ledarskab!
Hur viktigt är det politiska ledarskapet i stadsutvecklingen som sådant?

Det politiska ledarskapet är livsviktigt. Det
krävs ett nära samarbete mellan näringsliv, högskolor och staden. Genom att staden har ett aktivt strategiskt grepp och kan sammanföra alla
aktörer och vara det sammanbindande kittet
får vi maximal nytta av en triple helix modell.
Stadens roll är även att hålla kvar ett utvecklingsperspektiv som är mycket långsiktigt, vilket
inte alla gånger finns i den privata sektorn.
Vilka är de avgörande elementen i det politiska
ledarskapet?

De avgörande elementen är att ha en tydlig vision om vart vi är på väg. Vi bör kunna identifiera och dra nytta av regionens egna styrkor.
Maximal nytta får vi genom att ha kontroll på
de globala megatrenderna, samarbeta med rätt
typ av människor som är framåtsträvande, utvecklingsbenägna och entusiastiska. Man bör
också ha ett starkt folkligt stöd bakom de övergripande visionerna, då kan alla ha en gemensam framtidstro och förväntningar på att faktiskt åstadkomma något tillsammans.

fullmäktigeordförande Joakim Strand

Invånarna!
Vilken roll spelar invånarna för utvecklingen i din
stad?

Välfärdssamhället?
Hur kan stadsutvecklingen och stadslivet bidra till
framtidens välfärdssamhälle?

Det är livsviktigt att ha med invånarna. Vi har
redan många olika metoder för att involvera invånarna men det finns utrymme för att utveckla
fler nya metoder. Bland annat den nya kommunallagen som just blivit godkänd i Finland strävar efter detta. Ju mera ambitiösa intressanta visioner staden har desto lättare är det att få med
alla i utvecklingsarbetet.

Först måste man skapa resurser för att kunna
upprätthålla välfärden. Om vår regions export
klara sig bra globalt så kan vi även upprätthålla
tex sjukhus. I en modern stad borde man kunna
bättre samarbeta och få ut mer av tredje sektorn.
Vi borde bli bättre på att skapa system som
sporrar till integration inom social- och hälsovården. Till exempel det avdrag vi nu kan göra
i beskattningen för att få städhjälp hemma borde man även ha inom hälsovården så att jag tex.
kunde beställa hemsjukvård från privata sektorn
åt mina åldrande föräldrar.

Vilken betydelse ger du de nya urbana samfunden
som dyker upp nuförtiden?

Många befintliga strukturer har tappat sin funktion eftersom de inte längre skapar de rätta förutsättningarna för att driva frågor framåt. Förlegade strukturer ersätts med andra informella
nätverk. Dessa nätverk är av olika slag. Vissa är
öppna och andra är mer slutna men alla siktar på att skapa tillväxt. Den svåra frågan är hur
man får de befintliga officiella strukturerna att
ändras till något bättre.
Städernas betydelse!
Vad betyder staden och stadslivet för samhälls
utvecklingen?

Alla välmående regioner behöver ett centrum.
Detta centrum behöver inte vara så stort men
ändå tillräckligt stort för att ha en kritiskt massa, underlag för några universitet, idrott, kultur.
Dessa viktiga centrum finns oftast utanför de
stora internationella metropolerna. De medelstora städerna där det skapas mervärde för regionen och dess invånare är exempel på sådana.

Demokrati!
Hur kan städerna och invånarna bidra till att
utveckla demokratin?

Demokratin utvecklas genom att människorna är aktiva, genom att de faktiskt är med inte
bara följer med. Alla borde försöka utveckla
och komma med förslag. Vi borde försöka tänka mindre på våra befintliga roller och tänka att
oavsett vilka roller du har kan du komma med
olika utvecklingsidéer. Vi måste skapa en miljö
där man understöder all typ av utveckling oberoende av idéframställarens officiella ställning.
Livskvalitet!
Hur kan staden och stadslivet bidra till att främja invånarnas livskvalitet?

Staden främjar invånarnas livskvalitet genom ett
rikt kultur- och fritidsutbud, mångsidiga boendemiljöer, arbetsplatser och studieplatser. Eftertraktade människor idag lockas inte bara av
arbetsplatser utan lockas till intressant områden
där de kan ha en bra vardag, helt enkelt får livskvalitet i vardagen (= placehunting)
Ju jämlikare och tryggare samhället är, desto
mera ekonomiskt effektivt är det. Om även de
allra fattigaste i ett samhälle har det tillräckligt
bra för att kunna konsumera, desto effektivare
blir ekonomin. Därigenom får man även mindre brottlighet.
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Intervjuare/skribent: Susanna Slotte-Kock

Näringslivsutveckling!
Hur kan staden bidra till innovationer och tillväxt i
företagen?

Staden bidrar till innovationer och tillväxt genom ett nära samarbete mellan näringsliv, högskolor och staden. Genom att staden har ett aktivt strategiskt grepp får vi maximal nytta av en
triple helix modell. Stadens roll är även att lyssna på företagens behov och beakta dem och deras behov i den långsiktiga planeringen av service och infrastruktur. I en allt mer global värld
behöver vi mer än förr skapa gemensamma innovationsplattformar mellan näringsliv, högskolor och staden för att tex globala företag ska behålla sina utvecklingsavdelningar här.
Nordic City Network!
Vilken roll och uppgift anser du att NCN har i förhållande till de nordiska städerna?

Allt nordiskt nätverkande är mycket positivt.
Det är bra att vi skapar nätverk utanför metropolerna. Det är ju just utanför de stora metropolerna som framtiden finns. Dessutom får inte
Norden glömma sin viktiga roll som modell för
resten av världen gällande demokrati och välfärd.

Joakim Strand

Eftertanker til debat
Den stærkeste kraft og energi i disse års voksende byer kommer hverken fra store kapitalinvestorer eller karismatiske politikere.
Den kommer direkte fra borgerne, og vi har foreløbig kun set toppen af isbjerget. Ord som social innovation, social kapital, medborgerskab,
civilsamfund og deleøkonomi har fundet vej ind
i sproget og beskriver på forskellig måde den
energi, der hele tiden udvikles i vores byer med
borgerne som aktører og oftest løsrevet fra store forgyldte masterplaner, investorambitioner og
politiske skåltaler.
Der er tale om en helt ny måde at skabe udvikling og forandring på, som i de kommende år
tegner til at få afgørende betydning for demokratiet, velfærden og betingelserne for at skabe
fremtidens virksomheder og jobs.
Det er andelsbevægelser og arbejdsbevægelser i nye forklædninger og uprøvede symbioser,
vi i virkeligheden er vidne til i vores byer. Og det
er en vigtig pointe, at de nye fællesskaber ikke
nødvendigvis opstår i protest mod det bestående samfund og lægger afstand til det bestående.
De opstår ud af det bestående og tager især den
moderne informationsteknologi til sig for at mobilisere og sikre effektiv kommunikation på tværs
af geografiske, sociale og andre skel.
De kan også rette sig mod at styrke økologi og
bæredygtighed i byerne. De kan bruges som redskab til at samle mennesker med særlige behov
og interesser og måske understøtte borgere, der
har brug for hjælp. Og de kan udgøre en ikke
uvæsentlig ressource for nye urbane virksomheder, der skal leve af innovative ideer og viden i en
stærk global konkurrence.

I denne publikation har vi samlet en lang række
af de mest spændende eksempler på de nye urbane fællesskaber, der illustrerer først og fremmest mangfoldighed men også dybde og rækkevidde i de emner og områder, som de nye
urbane fællesskaber kan omfavne.
De urbane fællesskabers stærke fremmarch sætter også scenen for en helt anden rollefordeling
mellem borgere, politikere og andre lokale aktører.
I det traditionelle velfærdssamfund blev der i
løbet af det 20. århundrede bygget et skel mellem borgerne og ”systemet” – kommunen som
myndighed og modpart på den ene side. Borgerne, erhvervslivet og de folkelige grupperinger på
den anden.
Nu og i fremtiden skal kommunen som virksomhed i langt højere grad være skabende sammen
med borgerne.
De nye urbane fællesskaber er dermed også
den største udfordrer til det formelle demokrati. Hvis det traditionelle repræsentative lokaldemokrati, der I Europa udviser mange krisetegn,
skal overleve, kræver det en dialog med de nye
urbane fællesskaber. Det er her, borgerne findes
og tager deres dagligliv alvorligt. Men selv en
høflig dialog vil ikke være tilstrækkelig. Det formelle demokrati skal kunne optage civilsamfundets nye udtryksformer i sin måde at tænke og
agere politisk på, hvis det skal overleve på langt
sigt. Demokratiets fornyelse vil indeholde en udfordring af både den traditionelle partiidentitet
og de traditionelle politiske blokopfattelser, der
stiller politikerne i nye positioner og tildeler dem
nye roller

Denne udvikling indebærer også, at magt og
indflydelse ikke som i det traditionelle industrisamfund kan lokaliseres og ofte personificeres. I
fremtidens byer bliver magt til en langt mere dynamisk og omskiftelig størrelse og ofte ikke givet
på forhånd, men knyttet til den eller de, der vælger at tage et initiativ, et uventet træk, der kan
udvikles gennem lokale alliancer og samarbejde.
Hele den transformation som de urbane fællesskaber og den sociale innovation afspejler er naturligvis ikke alene betydningsfuld for lokalsamfundet. Den kan få endnu større betydning for
hele samfundsopbygningen.
Den gradvise magtforskydning betyder, at det
traditionelle kausale planlægningsparadigme
ikke længere er det eneste dominerende. Topstyret by- og samfundsplanlægning får det svært i
fremtiden under konstant påvirkning af stærke
sociale fællesskaber og langt mere uforudsigelige tendenser og adfærdsmønstre. Kausalitet og
styring erstattes af korrelationer og relationer.
Én af de samfundsmæssige udfordringer bliver således at sikre, at demokraktiet ikke vilkårliggøres men forbliver et fælles ideal for den
overordnede udvikling af samfundet.
En anden udfordring er, at behovet for og udbyttet af de nye urbane fællesskaber ofte er størst
dér, hvor ressourcerne til at skabe dem måske er
færrest og dårligst. Den nordiske velfærdsmodel
har altid sigtet på at tage hånd om de svageste
– og de nye urbane fællesskaber skal derfor ikke
kun opstå og udvikle sig blandt byens ressourcestærke. De skal også kunne opstå blandt og
favne borgere, der har brug for hjælp og støtte.

Skribent: Henrik Poulsen

Med andre ord: de nye fællesskaber skal ikke udvikle sig løsrevet fra en større samfundsmæssig
solidaritet. De skal bidrage til at fastholde og udbygge den tillid og sammenhæng, der kendetegner den nordiske velfærdstænkning og ikke skabe isolerede menings- og arbejdsfællesskaber.
De voksende byers tendenser til at gruppere
mennesker efter økonomi, uddannelse og livsform i forskellige områder af byen kan muligvis
om ikke nedbrydes så modereres af nye fællesskaber, fordi de i deres stærkeste form kan slå
bro mellem menneskelige forskelligheder – eller
rettere sagt de kan være stærke nok til at rumme
den forskellighed og mangfoldighed, som det ellers i stigende grad er vanskeligt at finde i de store byers stadigt mere adskilte og veldefinerede
boligområder.
Byens energi til at skabe sine egne fællesskaber
er også på vej til måske at blive en den moderne
af den bys vigtigste attraktioner fordi mennesker
tiltrækkes af spændende fællesskaber og steder,
hvor muligheden for nye fællesskaber kan opstå. Byens rum og miljøer kan derfor også danne ramme om en helt ny generation af urbane
virksomheder, der udvider deres egen virksomheds rammer ved at bevæge sig ud i byrummet,
ind i parkerne og på de hyggelige caféer for at få
ideer, holde møder, skabe nye samarbejdsrelationer m.m.

De aktive borgeres medvirken og medskaben
kan dermed ses i et næsten tredimensionelt perspektiv: borgerne bidrager til at nytænke og videreudvikle demokratiet – de kan være med
til løfte og udvikle velfærdsopgaver for andre
borgere, også der hvor kommunens systemressourcer slipper op – og endelig repræsenterer
de med deres viden erfaringer og energi en ressource for fremtidens urbane virksomheder og
iværksættere, der netop har valgt at bruge byens
rum som en del af deres egen virksomheds muligheder for at udvikle sig.
Vi står foreløbig kun på tærsklen til en epoke,
hvor nye fællesskaber for alvor vil gribe ind i vores samfundssystem og i vores liv.
I Nordic City Network er det vores ambition at
følge denne udvikling i vores medlemsbyer i de
kommende år og med det Nordiske Folkemøde i
Århus 2015 har vi fået det bedst mulige grundlag
for det arbejde.
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