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1 INLEDNING
Arbetet har bedrivits inom ramen för forskningsprojektet Decode. Decode är delfinansierat av
forskningsinstitutet Vinnova och Tyréns stiftelse och utvecklar kvalitativa samverkansmodeller
och metoder för hur olika aktörsgrupper kan stödja varandra i stadsutvecklingsarbetet,
samtidigt som demokrati- och hållbarhetsaspekter säkerställs.

Varberg står inför stora utmaningar genom att de nu arbetar med  tre stora utbyggnadsprojekt

· Projekt Varbergstunneln som handlar om nedgrävning av järnvägen genom staden

· Projekt Farehamnen, som syftar till att flytta hamnen från de centrala delarna av
Varberg.

· Projekt Västerport som avser byggande av en ny stadsdel på hamnens nuvarande plats.

De tre projekten kallas tillsammans Stadsutvecklingsprojektet. Informations finns på
Varbergs hemsida www.varberg.se

Varberg vill genomföra planerna på ett hållbart sätt och har deltagit i forskningsprojektet
Decode för att bidra till att utveckla tjänster för samskapande inom hållbar stadsutveckling med
särskilt fokus på metoden co-design och interdisciplinär tjänstedesign.

Decode har hållit fyra workshoppar i Varberg kopplade till utbyggnaden i Västerport med teman
som beslutats i samarbete med Varbergs kommun. Temana för workshopparna var:

· Boendeformer och integration

· Trä och Vision Varberg 2025

· Kulturens roll stadsutvecklingen

För de två första temana hölls vardera en workshop tillsammans med näringsliv samt tjänstemän
och politiker från kommunen. För tema kultur hölls en workshop med kommunala tjänstemän
och politiker samt ytterligare en workshop tillsammans med föreningar i Varberg.
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2 SYFTE
Det finns två syften med denna rapport.

1 Det ena syftet är att sammanställa resultatet från workshopparna så att Varberg får goda
möjligheter att driva arbetet vidare med de idéer och tankar de önskar. Vi tycker själva
att det kom fram många bra förslag på workshopparna som är värda att diskutera
vidare. Om workshoparbetet ska göra skillnad måste deltagarna och Varberg få ta del av
ta del av resultatet på ett ordnat sätt. Vi hoppas att denna rapport kan vara värdefull

2 Det andra syftet är att utvärdera metoden Co-design samt genom att identifiera styrkor
och utmaningar kunna ge inspel till vidare utveckling av de plattformar som utvecklas
inom ramen för forskningsprojektet Decode. Samhällsplaneringen kan ständigt utvecklas
och det är viktigt att våga testa och utvärdera för att åstadkomma förbättringar. Co-
design som metod har en fördel att vara inriktad på samverkan vilket är väl i linje med
önskvärd process.

3 GENOMFÖRANDE AV WORKSHOP
Workshopserien i Varberg planerades och genomfördes tillsammans med industridesigners från
Konstfack (Bo Westerlund och Maja Frögård) under november 2015. Vi arbetade utifrån några av
de sociala- och hållbarhetsutmaningar kommunen identifierat i den medborgardialog och det
hållbarhets- och visionsarbete de gjort inför det stora stadsutvecklingsprojektet de nu befann sig
i. Viktiga frågor som identifierats av Varberg i dialogen var risken för segregation och den långa
byggtiden.

Tanken var att skapa ett utrymme för att uttrycka och förhandla olika strategier för att möta
dessa utmaningar och vad de kunde ha för potential och konsekvenser för stadsutvecklings-
projektet. Detta gjordes genom att vända på perspektiven och uttrycka det som att byggtiden
skulle kunna ge möjligheter att genomföra tillfälliga projekt.

Vi utarbetade ett arbetsmaterial som skulle stödja deltagarna till konkreta avgränsade förslag
och dessutom utarbeta förutsättningar för att det skulle gå att genomföra förslagen på kort och
lång sikt.

Vi lät deltagarna gör videoredovisningar av sina förslag för att dessa skulle kunna förhandlas
och leva vidare. Videoredovisningar gör att förslagen kan presenteras för andra utan att deras
kvaliteter går förlorade.

Personer på Varbergs kommun ansvarade för att bjuda in deltagarna

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR

Tema Boendeformer och integration: Varbergs kommun har utfört en stor medborgardialog och
där framkom en oro för segregation. Det finns en oro att enbart köpstarka grupper kommer ha
möjlighet att bo i Västerport. Under tema Boendeformer och integration arbetade deltagarna
med frågorna. Hur minskar vi segregation och hur minskar vi de negativa konsekvenserna av en
lång byggtid.

Tema Kulturens roll i stadsutvecklingen: Två workshops hölls under detta tema. En workshop
hölls under dagtid med tjänstepersoner från olika förvaltningar, politiker och personer från
akademi. Under kvällstid hälls en workshop med personer från olika kulturföreningar. Under
temat fanns en central fråga: Hur kan kulturen ges möjlighet att spela en viktig roll i
utvecklingen av den nya stadsdelen. Vilka processer behöver komma till stånd för att kulturen
ska få en central roll i den nya stadsdelen

Tema Trä och Vision Varberg 2025: Varbergs hamn är en viktig knutpunkt för trävaror i södra
Sverige. Syftet med workshopen var att skapa idéer på platser, byggnader eller aktiviteter utifrån
träets potential i relation till Varbergs vision för 2025. Under temat valde grupperna ut en idé att
utveckla vilket skedde genom att en process med aktiviteter föreslogs som kunde stödja och
realisera idén. Deltagarna skapade förslag på hur trä på olika sätt kan stödja vision Varberg
2025. Under workshoppen togs förslag på processer fram som långsiktigt kan stödja
kommunens arbete med kreativitet, hållbarhet och delaktighet.
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3.2 UPPLÄGG

Samma grundupplägg användes i alla workshoppar. Grupperna använde två typer av arbetsblad.
Ett blad där man skulle beskriva sin idé på aktivitet och ett blad där man skulle beskriva hur
processen för genomförande skulle kunna gå till.

Vi det första workshoptillfället fick grupperna fritt välja i vilken ordning de skulle beskriva sina
idéer på aktiviteter respektive förslag till process. Efter första tillfället justerades upplägget så
att grupperna först arbetade med idéer på aktiviteter och sedan separat med hur processen för
förverkligande kunde gå till.

3.3 DOKUMENTATION GENOM VIDEOREDOVISNING

Respektive grupps arbete redovisades i videoform. Gruppen fick i uppgift att förbereda en
redovisning av sitt resultat på cirka 5 minuter. En videokamera ställdes upp i ett separat rum.
Kameran filmade gruppens dokumentation som bestod av figurer och text på papper i storlek
A3. Deltagarna fick peka och berätta om vad de skrivit ner. På så sätt bevaras resultatet med
gruppens egna ord. Ett urval av bilderna från videoredovisningen redovisades i bilagorna i denna
rapport.

När alla grupper filmat visades videofilmerna i plenum och alla fick diskutera det filmade
resultatet av varje respektive gruppdiskussion. Även diskussionen i plenum videofilmades.
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4 METOD

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT

Maria Borup och Åsa Norman har titta igenom videoredovisningarna och antecknat och
tematiserat de idéer som framkommit på aktiviteter och process. Dessa redovisas i Bilaga 1 till
Bilaga 4.

4.2 UTVÄRDERING

Utvärderingen har skett i relation till de uttalade syftena inom varje workshop.

Vi har också reflekterat kring de utmaningar inom samhällsplanering vi stött på och i vilken grad
co-design som metod kan vara en del av en lösning. Därtill har vi resonerat kring hur
workshopresultatet kan påverka stadsplaneringen

5 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN
WORKSHOPPARNA

5.1 AKTIVITETER

En oro i Varberg har varit att området ska bli segregerat genom att det sannolikt blir höga priser
på bostäder och ett fåtal kommer att ha råd att bo i området. Det blev tydligt i workshopparna
att området kan bli attraktivt som mötesplats för hela Varberg och att allmänna platser används
även om man inte bor där. Det blir viktigt att planeringen syftar till att skapa sådana
mötesplatser och aktiviteter under utbyggnadstiden kan bli en viktig del.

5.1.1 TEMA: BOENDEFORMER OCH INTEGRATION

De aktiviteter som grupperna föreslog  i den första workshopen om integration tematiserades så
att likartade idéer samlas under samma rubrik. Sammanställningen kan ses i sin helhet Bilaga 1
Det finns flera idéer som man kan bygga vidare på.

En återkommande tanke i flera grupper var att ha en mobil yta som kan flyttas vartefter bygget
fortskrider. Av naturliga skäl är det svårt att ha en permanent yta inom ett område där
byggnation sker. Att befolka området så tidigt som möjligt såg man som ett sätt att bidra till att
integrera det nya området med det gamla. En flexibel yta sågs också som en möjlighet att testa
vilka aktiviteter som har potential at locka mycket folk. Det fanns ett antal förslag på vad man
ska göra inom ytan, allt ifrån olika föreningsaktiviteter till informationsbox om bygget.

Ett ytterligare tema var att bygga vidare på närvaron av vatten i området både med bryggor och
med strandpromenader där olika aktiviteter kan genomföras.

5.1.2 TEMA: KULTURENS ROLL STADSUTVECKLINGEN

I denna workshop var idéerna mycket olika och någon tematisering var därför inte möjlig.
Idéerna redovisas i Bilaga 2 och Bilaga 3.Många är enligt vår bedömning helt realistiska och
relevanta att genomföra

Det kom fram en mängd kulturella aktiviteter som pop up-bibliotek, körfestival, operafestival.
Man föreslog även en visionsbuss med syftet uppsökande verksamhet där man kunde informera
och samråda om projektet. Även här fanns förslag med tillfälliga ytor och lokaler.

5.1.3 TEMA: TRÄ OCH VISION VARBERG 2025

Idéerna handlade om att på olika sätt skapa arenor för kreativa samarbeten på olika sätt,
bomässa, innovationsmiljö. Trä fanns med både i egenskap av material till byggnader och annat
men som ett sätt att utveckla utbildningar och samarbeten med universitet. Idéerna redovisas i
Bilaga 4.
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5.2 PROCESS – IDÉER OM GENOMFÖRANDE

5.2.1 TEMA: BOENDEFORMER OCH INTEGRATION

I den första workshopen fick grupperna diskutera förslag på aktiviteter och process enligt eget
val. Tanken var att varje grupp själva skulle komma fram till en början till process och fundera
på ansvar, vilka man ska samverka med och vilka beslut som måste fattas. Att komma fram till
hur en process ska kunna gå till är svårt och det visade sig att grupperna fokuserade på idéerna
och det var ett fåtal grupper som diskuterade processen i detalj. I Bilaga 1 finns en gemensam
sammanställning av dessa processidéer.

5.2.2 TEMA: KULTURENS ROLL STADSUTVECKLINGEN

Genomförandet av workshopen justerades till viss del inför workshopen med tema kulturens roll
i stadsutvecklingen. Vid detta tillfälle fick grupperna arbeta med processen för genomförande
separat och det visade sig lyckosamt med att det kom fram mer bearbetade förslag till tänkbara
arbetssätt. Att diskutera process är svårt och tar tid och det är viktigt att det får ta tid.
Gruppernas förslag till process under denna workshop redovisas under respektive idé på
aktivitet i bilaga 2 och Bilaga 3.

5.2.3 TEMA: TRÄ OCH VISION VARBERG 2025

För alla grupper fanns en hel del förslag till målgrupper och vilka som skulle involveras i
planeringen. Mycket handlade om vikten av politiska beslut och samverkan med näringslivet.
Förslagen redovisas i Bilaga 4.

6 RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN

6.1 CO-DESIGN SOM METOD

Workshopparna var utformade så att deltagarna med hjälp av co-design skulle samskapa fram
idéer och processer  i gruppen. Genom att varje grupp bestod av deltagare från olika
förvaltningar, intressen osv så kom många idéer fram. Men i dessa diskussioner kom även större
frågor fram såsom vilka processer, beslut och ekonomi som behövs för att idéerna ska bli
verkliga. Genom att dessa frågeställningar kommer upp i ett tidigt skede i planprocessen så
finns det möjlighet att ta höjd för dem i konkreta förslag.

Ett tydligt resultat av workshopparna är att det är mötesplatser som är viktigt för att minska
risken för segregation. Det är orealistiskt att tro att alla ska möjlighet att bo i området men alla
ska kunna vistas där.

Det är väsentligt att workshoparna designas så att det blir tydligt vad deltagarna ska samskapa
om och hur processen under workshopen arbetas fram. Varje projekt är unikt och planeringen av
designinsatsen och workshoppen behöver alltid vara specifik.

En fundering är om det blev för mycket konsensus i grupperna genom att förslagen inte
förhandlades. Vi bedömer att i planprocessen kan man med fördel använda co-designade
workshoppar i tidiga skeden. I tidiga skeden ger metoden många förslag med stor bredd från
många olika håll. Bredden kan användas senare för att strukturera och utveckla till konkreta
förslag. Eftersom det krävs många kompetenser för att fånga upp alla relevanta aspekter i
stadsplanering är det troligen svårt att vid sittande bord förhandla fram vilket förslag som är
”bäst”. Alla kompetenser är inte med, och vissa aspekter går inte att rita men är nog så viktiga
att ta hänsyn till.  Det är inte sanningen man får ut eftersom  många var inte med. Därav måste
förslagen tas hem och granskas och utvärderas innan beslut fattas. Detaljeringsgrad är beroende
av vilket skede man är i.

Vi tror dock att en kreativ öppen diskussion i tidigt skede kan stödja senare skeden med mer
detaljerade förslag genom att man skapat förtroende för varandra. Detta ställer dock krav på
god återkoppling. När förslag preciseras är sannolikheten för konflikt större. I det skedet finns
ramar som innebär att vissas förslag utesluts. Det är fortfarande möjligt att använda co-design
som metod men workshoppen får då planeras annorlunda. Om man skapat förtroende och
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förståelse för varandras perspektiv genom tidiga insatser torde det vara enklare att också få
förståelse för att inte alla kan få sin vilja igenom.

Under workshopparna kom flera så kallade mjuka frågor upp på agendan. Upplevelsen var att
dessa fick en större tyngd än vad som är brukligt.

Den samskapande processen gynnar att alla kommer till tals vilket är viktigt ur ett demokratiskt
hänseende. På ett ordinärt möte är det lätt att bara vissa grupper kommer till tals. Det är
naturligtvis avgörande att bjuda in många olika grupper till workshopen.

6.2 FÖRSTÅELSE FÖR VARANDRA

Traditionellt sett har tonvikten i samverkan med medborgare ofta inneburit envägsinformation,
där kommunen informerat medborgare om kommande planering. Det finns få konkreta förslag
på hur en mer reell samverkan med medborgare kan gå till. I många fall så sker planeringen
även utan samverkan med mer så kallande ”mjuka” förvaltningar såsom kultur, utbildning, fritid
och vård och omsorg. Eftersom dessa i vissa fall har en större närhet till medborgarnas
vardagsliv så kan samverkan med dessa innebära att medborgarnas behov och erfarenheter
kommer mer i fokus.

Workshoparna i Varberg hölls i ett tidigt skede av stadsutvecklingsprojektet. Program för
Västerport hade nyligen påbörjats. Det fanns inte några reella förslag att ta ställning till. Detta
kan ha medverkat till att det fanns en stor öppenhet för olika idéer.

Genomförda workshops innebar att människor med olika bakgrund tidigt satte sig och
diskuterade kring specifika teman. Metoden resulterade till att man tidigt fick upp problem och
frågeställningar på bordet. När det gäller att skapa idéer kring aktiviteter så fungerade co-design
väl. Det visade sig vara relativt enkelt att komma på aktiviteter och dessa låg sedan till grund för
diskussionerna kring processen för genomförande. Deltagarna verkade generellt sett gå igång
på ”brainstorming” och arbetssättet skapade i de flesta fall en entusiastisk och bejakande
stämning.

Ett viktigt resultat var att det verkade skapas en förståelse för varandras situation, möjligheter
och begränsningar – vilket även öppnande för gemensamma ansträngningar för att lösa problem
och skapande av något nytt - innovation. Konkret innebar det bland annat att ansvarsfrågan
snabbt blev identifierad som viktig att lösa. Vem får bollen att driva idén? Om personen som får
bollen finns med i rummet kan hen svara på vad som behövs. Det kan vara budget från politiskt
håll eller mandat från chefer. Det kan också vara lagar och regler som styr. När människor
träffas och gemensamt kan komma fram till idéer att driva blir det också naturligare att försöka
lösa de problem som uppstår. Hur klarar man lagkrav för innovativa idéer?

En utmaning med co-design där alla ska komma till tals på lika villkor är att de människor som
normalt har initiativet får en mer undanskymd roll. Det kan leda till att dessa personer intar en
mer avvisande hållning gentemot förslag från övriga i gruppen. En antydan till detta beteende
märktes vid något tillfälle under workshopserien. Detta är viktigt att workshopledningen är
uppmärksam på.

6.3 PROCESS ÄR SVÅRT

Det var tydligt att trots den ökade förståelsen och goda samarbetsklimatet så hade grupperna
mycket svårare att finna lösningar kring process än kring aktiviteter. En idé får större
genomslagskraft om man också kan presentera ett arbetssätt som skulle kunna förverkliga idén.
Det innebär att det ställs det stora krav på planeringen av workshopen och att gruppen får en
specifik tid att arbeta med processen. Det indikerar även att det finns ett stort behov att även
stödja kommunerna kring organisations- och ansvarsfördelning (vilket relaterar till inter-
disciplinär tjänstedesign som utvecklas inom Decode).

6.4 VIDEOREDOVISNING ÄR LYCKAT

Alla workshoppar genomfördes så att grupperna genomförde sin redovisning genom att filma
dokumentation och berätta om sina idéer till aktivitet och process. Detta sätt visade sig vara
mycket lyckat. Gruppernas egna ord finns kvar att se när man vill studera och vidareutveckla
idéen. Genom filmatiseringen av gruppernas idéer var det enkelt att gå tillbaka och se filmerna
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igen. Det var även lätt att ta till sig vad de olika grupperna kommit fram till. Materialet kan
användas flera gånger. På kort tid får man mycket information.

Redovisningen kan göras med enkel utrusning och går ganska fort att genomföra. En grupp
genomförde redovisningen som en intervju vilket var mycket effektfullt. Ett sätt att lägga upp en
workshop skulle kunna vara att frågorna finns klara och redovisningen just ska genomföras som
en intervju. Man får dock ha i åtanke att det kan vara begränsande för formuleringen av idéer
om det styrs för hårt.

Många stadsutvecklingsprojekt löper under en lång tid och projektdeltagare byts ut. Det är då
bra att kunna gå tillbaka och på ett enkelt sätt ta till sig vad som har diskuterats tidigare i
projektet.

6.5 TACK

Det har varit ett stort nöje för oss i Decode-projektet att arbeta med detta och se engagemanget
för att utveckla staden in i framtiden. Tack till alla deltagare i Varberg, tjänstemän och
privatpersoner.
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BILAGA 1 WORKSHOP 1 – TEMA BOENDEFORMER OCH
INTEGRATION, TJÄNSTEMÄN

FLEXIBLA BOSTÄDER

Paviljonger som kan flyttas till nya platser.
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BYGGTURISM /INFORMATIONSBOX

En informationsbox som mötesplats för byggfrågor. Här kan bygget ta emot frågor, synpunkter
och klagomål under byggtiden. Den gagnar också byggturism där människor kommer på besök
för att se framskridandet.

· Mötestorg byggturism, samråd

· Titthål

· Båtar för att titta
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MOBIL EVENEMANGSPLATS/TORG

Flexibel yta som följer med projektets etapper/ (Aktiviteter, kopplat till  byggnad eller yta,
Flyttar vartefter bygget går framåt. Föreningar ska kunna boka in sig information).

· Luftballongturer

· Utomhusbio, visa animeringar

· Skatepark

· Stadsodling

· Lekplats-Trälekplats

· Utegym

· Kultur

· Tandläkare (locka befintliga verksamheter till platsen)

· karateuppvisning

· morgonyoga

· dans

· konsert

· utomhusbio
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Ett stråk med information vägleder och knyter samman platser och människor.
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SPARTA NOUVEAUX

Aktivitetsyta vid hamnen på en yta som finns idag. Som ett sätt att få igång projektet. Koppla
ihop med bad och spa.

· crossfit

· cykling

· vikingafestivaler

· kanoter

· stranden tillgänglig
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VÄSTERPORT BRYGGA/ FLYTANDE AKTIVITETSBRYGGOR

Bryggdans, Lunchfika, Väderskydd café, Flytande odling
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PROCESS FÖR GENOMFÖRANDE AV IDÉER

På frågan om vilka som involveras i processen och som kommer att  använda platsen fanns
följande grupper identifierade:

· Föreningar,

· Skolor

· ungdomar

· Varbergsboende

· framtida boende

· turister

· branschfolk,

· Förvaltningar

· nyanlända flyktingar,

· referensgrupper

· Trafikverket

· polis och kommun styr tillstånd,

· kommunjuristen,

· företagslots

När det gäller ansvar så pekades följande aktörer ut som lämpliga. Allmänt sett var det viktigt att
någon pekades ut som ansvarig och fick en budget. Den kommunala planeringen och politiska
beslut gör att beslutsprocessen tar tid.

· Marknad Varberg – Aktiviteter där  företagare behöver involveras ansågs som lämpliga
att drivas av företagarföreningen

· Byggbolag

· Kommun- Många aktiviteter är lämpliga att drivas av olika förvaltningar inom
kommunen.

· Politiker, här menade man att beslut som kräver kostnadsramar till förvaltningar måste
tas i budgetarbetet. Det ger tyngd åt aktiviteten.

Grupperna identifierade ett antal principiella och viktiga frågor att reda ut.

· Utvärdera ekonomi viktigt

· Beslut om hur finansiering ska ske

· Beslut om vem som underhåller

· Krävs bygglov?

· Politiska beslut i övrigt?

· administrativa beslut?

· Planer och tillstånd?

· Korridor genom Stenaterminalen?

· Tillfälliga stationens placering?

· Getteröbåtens angöring?

· Vad ska utvärderas och hur ska det ske

· skilja på arbetsplats-allmän plats under byggtiden
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PROCESS: TA FRAM UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Denna grupp förslog en separat process för att klargöra offentliga ytor på strategisk nivå

Kommunen ska ta fram en strukturplan där offentlig respektive privat framgår. Utifrån
strukturplan bedöma strategiskt var offentliga rum ska ligga. Man ska INTE bara besluta utifrån
var bebyggelse planeras i övrigt. Utgångspunkt är att det behövs ett ställningstagande av
kommunen kring vilken mark man behåller och vilken mark man säljer. Exploatering behöver
ske fastighetsvis istället för kvartersvis för att få mångfald i arkitektur.
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BILAGA 2 WORKSHOP 2 – KULTURENS ROLL I
STADSUTVECKLINGEN, TJÄNSTEMÄN

VISIONSBUSSEN

Mobil enhet med uppsökande verksamhet för att skapa delaktighet ur ett medborgarperspektiv.
Medborgarna ska kunna på riktigt skapa förslag på utformning. Mötas i samtal och medborgarna
ska få rösta. Målgrupper skolor förskolor äldreboende flyktingar där bussen besöker.
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VÄSTERVÄGEN HIGHLINE

Marknadsväg längs med dagens Östra hamngatan (café, workshop, kultur, ). Man ska kunna
boka in sig i 3 veckors-perioder eller 3 månaders-perioder. Aktiva som vill göra något och lockar
till sig intresserade ex skolor, konstkollektiv, äldreboende. Ska kunna gå på bron och se
byggarbetsplatsen

Process:

För att genomföra Västervägen highline föreslogs att kommunen finansierar "visionspott" utifrån
kulturbidrag eller integrationsmedel. Skolor eller andra skulle kunna söka pengar. Invånare kan
diskutera och komma med förslag
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TRIANGELLADAN-TREENIGHETER

Alla goda ting är tre. Nutid-dåtid-framtid plus en mängd annat.  Dialog, workshops, musik.
barnkultur, kulturensroll, Klimat/Hållbarhet. Medborgarna involveras genom workshops och
teater och annat

Process

Kommun-Näringsliv-Civilsamhälle arbetar tillsammans, Processen startar med Idékonferens-ta
vara på det som finns. Exempelvis Hallifornia och Varberg calling. Bilda en förening med
beslutsrätt-Evenemangsråd, Kommunen skapar ramar, sponsorer kontaktas.
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KONSERTVERKSAMHET PÅ FLOTTE ELLER PÅ KAJEN

Konsertverksamhet på flotte eller på kajen. Ett sätt att behålla intresset och testa om det funkar
med konserter eller annat permanent. Både kommersiella popartiser och gratis-verksamheter.
Olika publik attraherasberoende på arrangemang. Allsång, körsång, jazz, kulturskolan. Vänja
folk att det låter. Man vill ha litet tjo tjim.

Process:

Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete Hamn- och gatunämnden. Kultur- och
fritidsnämnden står för kontakter med externa parter och Hamn- och gatunämnden står för det
praktiska med exempelvis byggande av flotte och skötsel och drift. Även samarbete med
Marknad Varberg

Utvärdering viktig rätt plats för denna verksamhet, och samklang med befintliga arrangemang.
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LOPPIS MED TEASERS+SKRÄPKONSTVERK

Aktiviteten är en mix mellan arrangerat och spontant. Loppis lockar folk. Osålda saker kan
skänkas till en skrotkonstverksverkstad. Samtidigt kan man ha information om projektet som en
teaser. Kan kompletteras med ljudillustration.

Loppisgrejer+ överblivet byggmaterial görs till konstverk. Konstnärer kan vara processledare.

Process

Kommun ochföreningar ansvarar och samarrangerar. Konstnärer, medborgare, fritidsgårdar,
nysvenskar engageras. Utvärdera vilka som möttes.
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POP UP BIBLIOTEK

Ett tillfälligt bibliotek som i sin enklaste form är en låda med böcker och några sittplatser.  Man
kan stanna upp och läsa en stund, ensam eller tillsammans. Ute under sommaren eller i
byggbarack under vintern.

Process

Samarbete mellan Hamn och gata samt Kultur och fritid
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CEREMONI SOM FÖLJER BYGGSKEDET

Ceremoni som kopplar till olika skeden i byggprocessen. Avsked av den gamla hamnen. Någon
typ av avskedsceremoni. Vid ett annat tillfälle hyllas det nya.
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OPERAUPPSÄTTNING

Kan vara en del av den ceremoniella processen Operaprojekt med en ung dirigent: Det finns en
som redan kontaktat kommunen. Hjälpa till med hans idé med finansiering och eller lokal.
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PROCESS: KULTURENS ROLL I STADSUTVECKLLING-STEG 1

Grunden är att ha realistiska förväntningar. Behov av intern processidé. Samverkan med
medborgare.  Budget för aktiviteter (budgetberedning KS-ansvar. Fråga medborgare. Arbeta in i
ordinarie strukturer.
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PROCESS: DIALOGISK FÖLJETONG. DILAOG OM OLIKA ALTERNATIV

Visa olika alternativ i tidiga skeden. Medborgarna får välja bland fler. Idéer sugs in i en tratt och
kommer ut igen till medborgare. Kombineras med föreläsning i stadsutveckling mm. Kombineras
med formativ utvärdering. Utvärdera varje aktivitet snabbt. Fråga vad deltagarna tyckte och hur
man kan förbättra. Vad saknar vi? Skapa utifrån medborgarnas behov.
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TUNNELSEENDE-LJUSET I TUNNELN

Evenemang när tunneln gör sitt genombrott, känslan av hopp kan manifesteras. Ljud och ljus,
Man kan åka dressin, Ha Fackeltåg, löpning.
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POP UP-LOKALER PÅ KAJEN

Mötesplats med närhet till havet. Olika containrar vid havskanten. I containrarna blandad
verksamhet. Kontor, bibliotek, café, frisörer, gitarrkurs. Börja med attraktiva verksamheter,
därefter ansöka så man får blandad verksamhet. Hangaren kan användas som lokal tills den rivs.

Verksamheterna utvärderas.
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HÄNGMATTAN

Information till kultur. Inspiration från konstnärer, musik, poddar av olika slag. Kan placeras på
olika platser.
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LJUS

Fotavtryck på kajen, pilar som pekar har varit förslag men varför inte lysa upp med vägledande
belysning.
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BILAGA 3 WORKSHOP 3 - KULTURENS ROLL I
STADSUTVECKLINGEN, FÖRENINGAR

VATTENSPORT OCH VATTENKONST

Arrangemang på vattnet med stand-up-paddling-aktiviteter kanotpaddling, flytande konstverk.

Föreningarna kan tillsammans med kommunen sätta ihop en arbetsgrupp. Diskutera vilken lokal
som kan användas och hur man går tillväga. Hjälp med tillstånd och coaching.
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MOBIL SCEN / SCENPRÅM

För kommersiella evenemang men speciellt för ideella föreningar. Musikaler, kulturskola. Ta
emot många olikheter i staden såsom dans, musik, teater, konst från alla skiftande kulturer,
även idrott boxning, brottning.

Marknad Varberg har kontakt med föreningar och bör kunna börja direkt.
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SAMSPEL -MED VARBERGSLOPPET

Loppet förlängs till hamnområdet, utökas med hinderbana.
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LOKAL FÖR KREATIVA KONSTPOJEKT-MAKERSPACE

Bygga konst i lokal som sedan används som utsmyckning av arbetsplatser.

I processen behövs en arbetsgrupp tillsammans med kommunen behövs.
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KULTUR-INGEN RÖD TRÅD

Man anordnar en väg från strandpromenad till Västerport. Multisamfund, multikulturhus,
lekplats, utegym. Nordens sanddosa. Kanaler med skulptur, fiskkrogar vid kanaler. Gångtunnel
till Getterön. Viktigt också med vinteraktiviteter.

I processen sker samarbete med studieförbund, Kultur- och fritidsförvaltningen,
studieutvecklingsgruppen, kulturförening.
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KÖRAKTIVITET-EL SISTEMA

Samla barn och ungdomar till gemensam köraktivitet. Den kan ske i hangaren eller i ett öppet
område. Föreningar driver frågan själva med hjälp av samarbete med kultur och fritid och
musikskolan. Bjuder in instruktörer musik, El sistema
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ÅTERVINNING MED MUSIK OCH MAT

Skrotmusik, Återvinner olika saker som man har hemma eller får från företag och gör
musikinstrument. Ett slags konstutövande. Graffitti, klädbytarkiosk.

Studieförbunden, föreningar bjuds in. Anlita skrotmusik-instrumentbyggare. Gata och
hamnförvaltningen hjälper till med det fysiska. Utvärdera om integrationens lyckats.
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KULTUR PÅ VINTERN

Hålla området upplyst, använda byggnaden soppkök, kebabvagnar, containrar med konst i
upplysta containrar, lekplats med maritimt tema.
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BILAGA 4 WORKSHOP 4 – TRÄ OCH VISION VARBERG 2025

SYMPOSIUM OM TRÄ SOM VARBERGS DNA OCH SYMBOLBYGGNAD

Gruppen föreslår ett symposium som handlar om trä i alla former: Trä som råvara (ekologi) Trä
forskning och utbildning (ekonomiskt socialt)

Trä som varumärke (DNA) för Varberg (socialt). Det förstärker Varberg som trä- high- tech stad
och även näringslivet

Symbolbyggnad som landmärke-placering I kröken på Östra Hamnvägen mot norr.

Byggnaden leder till identitet, syns överallt ifrån,. Den blir en publikmagnet. Restaurang, utsikt

Både symposiet och symbolbyggnaden blir katalysatorer och ska leda till att Varberg blir
centrum för träforskning. Varberg ska bli tränod

Förslageot har koppling till visionen om kreativ forskning.

Unga rokiearkitekter ska få rita under ett residens.

Teknik i framkant ska ingå och leda till hållbarhet.
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Man kan också ha historisk inramning av symposiet med vikingabåtar. Nordiska vikingabåtar har
varit i Varberg förut och bjuds in igen. Bra hamn ger förutsättningar. Strandpromenad av trä gör
att vikingabåtar kan lägga till

Samarbete sker med Galtabäcksstiftelsen. Sammantaget blir det som en festival så att fler
människor lockas dit.
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Förslag till process:

Kommunstyrelsen beslutar om genomförande och resurser. Varbergs sparbank och träföretag
(Södra och Derome ?) bör kunna medfinansiera. Medborgarna ska få vara med och se förslagen
och inspireras att skapa egna förslag. Då blir det också acceptans.

I planeringen involveras unga arkitekter, medborgare, historiker med flera.
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BOMÄSSA BO24

Inte bara en bomässa utan också om trä i alla avseenden, av alla slag, i alla sina delar, i all sin
användning, i alla sina produkter, . Träintressenter bjuds in

Experimenthus i trä med uppvärmning i trä.

Lansering av träprodukter av alla slag, Trätek i nässjö, smarta textilier, träforskning, hur
utvecklar vi byggnationer, utemiljön, flytande anordningar, kajer,

Långsiktigt: Träkreativiteten i centrum kopplar till näringslivet. Social hållbarhet genom stegvisa
lanseringar. Ekologiskt genom förnybart material, ekonomiskt koppling till aktörer som ser det
som viktigt.
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Förslag till process:

Byta namn på stadsutvecklingsprojektet till BO24

Involvera byggentreprenörer och politiker. Det krävs visionär politisk ledning

Ansvar för genonförandet ligger på en projektgrupp och Stadsutvecklingsprojektet

Innan bomässan blir det ett årligt event där man visar nya saker varje år. Detta upprätthåller
intresse och blir en testprocess gällande vad som fungerar.  Intressenterna hålls ihop under
lanseringen då de samarbetar hela tiden. Det behövs en samskapande process så man har ett
letter of intent för att vara överens i början.

Parter som involveras: Byggherrar, Träindustrin, Trafikverket, Jernhusen, Arkitekter,
hållbarhetsintressenter, husleverantörer, kommuner, region, utbildning, Intressenterna,
Varbergare, Turister, Andra städer, stadsutvecklare i hela världen
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INNOVATIONSMILJÖ FÖR TRÄ

Ta i trä-innovationsmiljö i Varberg. En mötesplats för att stärka varandra (kommun, näringsliv,
utbildning).

Trippel helix genom samarbete mellan Kommun, Näringsliv, och Utbildning

Skapa en mötesplats för att stärka varandra med entreprenörer, produktutveckling,
kompetensförsörjning. Det blir en inkubator för nyföretagarna.

Projektet symboliseras av en ny byggnad. Ny byggnad i anslutning till Campus. Små byggnader
samlade kring en stor byggnad.
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Pilotprojekt för idéutveckling. Starta en grupp som utvecklar informationscenter och
aktivitetspark-fritid, utbildning, pedagogisk verksamhet

Process:

Konsortium av initiativtagarna-ekonomisk förening.


