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AKTIVITETER I LOKALEN v. 23

Under v. 23 hade vi ett program med öppna arrangemang utan föranmälan. Just 
denna vecka hade vi stor konkurrens med fint väder men lyckades ändå locka 
boende att besöka lokalen. 

2 x Föredrag 4/6
Lokaler för gemenskap och skapande, Åsa Lom (inredningsarkitekt med konstnärlig 
verksamhet)
Återbruk, secondhand och cirkulär ekonomi, Staffan Appelgren (socialantropolog och 
forskare på Göteborgs universitet)

Åsa inledde med att berätta om sitt tidigare engagemang i Marks Konstgrafiska 
Verkstad och gav konkreta exempel på hur en lokal kan bidra till gemenskap och 
skapande med syfte att inspirera till framtida verksamhet i gemensamhetslokalen. 

Staffan tog vid och berättade om sin forskning och vilka tendenser man ser i 
samhället mot ökat intresse för reparation, återbruk och cirkulär ekonomi. 

Engagerade åhörare med frågor och egna erfarenheter bidrog till en fördjupad 
diskussion. Ett stort tack för ert intresse, nyfikenhet och värdefulla önskemål och 
tips om fortsatt verksamhet i lokalen. 

Växbytarkväll 7/6
Lars och Eva tog initiativ till att använda lokalen för grannar att byta växter med 
varann. Allt från squash, ätbara marktäckare och svart stockros till elefantöron och 
springpojke ställdes fram för byte. Även krukor gick bra att byta in. Tips: använd 
mjölkkartonger för plantering av sticklingar och fröer.

Ett fint och otvunget sätt att få kontakt med sina grannar och dela med sig av er-
farenheter kring odlande. Önskan om att ha någon slags odling i vårt gemensamma 
gårdsrum diskuterades för att skapa träffpunkter och mjuka upp vår utemiljö.

Quiz 8/6
Tina och Åsa hade förberett frågor med tema närområde – ett roligt sätt att knyta 
upp samtal kring lokala namn och dolda pärlor i området. Samtalet började här och 
tog oss ut i världen.

Besökare tog med sig mat att bjuda varandra på – sallad, ost och pizza från Etna 
dukades fram på det gemensamma buffébordet. Så lättsam och trevlig stämning 
som gjorde att vi grannar fick lära känna varandra lite närmare.

Prisutdelning till värdig vinnare, ett set med frisbee – kanske invigs de på vår 
närliggande discgolfbana i Slottsskogen?

Utvärdering / att ta med sig 
Att bjuda in grannar mer direkt och mun-till-mun för att få folk att känna sig mer 
välkomna och väntade. Ha en påminnelse i hissen och i porten.

Nyttja FB mer och strategiskt som kanal för både direkt inbjudan och för att skapa 
intresse och sprida information parallellt med nyhetsbrev i brevlåda och skyltning.

En del av de synpunkter vi fått in är från intresserade av de aktiviteter vi arrang-
erade med tema återbruk, skapande verksamhet och odling. Det är viktigt att även 
ha mer öppna tillställningar som gör att vi inte bara får de besökare som är intresse-
rade av vad vi (i dagsläget) en mindre grupp anser är “rätt” verksamhet.

Behov att se över ventilationen, vid fler än 8-10 personer upplevs lokalen instängd 
och kvav.
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DET HÄR HÄNDER v. 23 I LOKALEN
VARMT VÄLKOMNA

ÖPPNA ARRANGEMANG – INGEN FÖRANMÄLAN

MÅN 4/6  KL.18.30  2 X FÖREDRAG 

Återbruk, secondhand 
och cirkulär ekonomi 

Lokaler för gemenskap
och skapande

QUIZKVÄLL FRE 8/6 KL.18.00VÄXTBYTARKVÄLL TORS 7/6 KL.18-20

SPELA 
FÖRESLÄSNINGAR

OCH KURSER KALAS MUSICERA

BYTA VÄXTERBYTA KLÄDER REPARERA FOLKKÖK

BILDVERKSTAD 

VERKTYGS-
BIBLIOTEK

Gemensamhetslokal NP38 

lokalen@blavalen.se

UTSTÄLLNINGAR

SY OCH LAGA

Blåvalen
RFB

Patrik Zapata
Ledamot
patrik@blavalen.se

INBJUDAN / SKYLTNING INFÖR AKTIVITETERNA

Ett nyhetsbrev delades ut i brevlådorna samt FB-inlägg lades ut.
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VERKSAMHET V. 23
I BILDER

lokalen@blavalen.se
www.facebook.com/blavalenBRF/
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VILKA BEHOV (KAN VI IDAG SE) FYLLER LOKALEN?

Samlingspunkt för gemenskap

Under våra öppetdagar har flertalet personer vittnat om att det finns (utbredd?) 
ensamhet bland de boende. Även svårigheter att ta sig ut på egen hand gör att det 
finns behov av samlingspunkt lättillgängligt i området.

Önskemål kring förekomster/aktiviteter – utifrån gemensamma intressen och 
enskilda behov.

Återbruk (kläd- och växtbytardagar, insamling/loppis)
Reparationer och Re:Design (med möjlighet att få hjälp på plats eller i hemmet) möbler, 
laga/sy kläder och fixa cykel inför vår/höst. 
Delande av verktyg, utrustning och kunskap
Bokbytarhörna
Snickeri
Skapande verksamhet – öppna skaparverkstäder, egna & gemensamma konstprojekt 
och delande av konstverk/utlåningsverksamhet.
Studiecirklar (kring läsning, språk, datorhjälp, bridgeklubb)
Folkets kök/soppkök (begränsning med nuvarande kök m h t ventilation/fläkt. Dock 
kan enklare tillagning ske.)
Lokal samverkan – närliggande verksamheter bjuds in (yoga-kväll, cykelköket, Willys 
skänka mat)
Barnverksamhet –  skapande verkstad, sagostund, lekhörna, pyssel.
Festlokal (Beslut har tagits dock om att inte använda lokalen för fest av styrelsen m h t 
störande verksamhet.
Kalas (Viss begränsning av barnkalas för att inte boka upp lokalen för mycket enl. 
styrelsens modell). 
Möteslokal (regler kring verksamhet och eventuella avgifter enl. styrelsens modell)
Föredrag / forum* 
Utställningar
After Work
Gym
Replokal 

*) kring ämnen som tagits upp av besökare såsom kompostering, avfallshantering, 
stadsodling, gårdsutformning och gemensamma resurser. 

Vi har också fått in synpunkter på att lokalen (inkl. övernattningslägenheten) bör 
hyras ut/säljas för att kunna amortera på föreningens lån. Alla är inte positiva till 
gemensam verksamhet.
Det hade varit intressant att få höra en mäklares syn på vilket mervärde en ge-
mensamhetslokal ger till föreningen – ifall man bör kunna motivera satsningen ur 
ekonomisk synvinkel.
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HUR KAN VI MÖTA DESSA BEHOV?

Genom en öppen, välkomnande och tillåtande mötesplats.•	
En oöm, flexibel och utrustad lokal.•	
Brett engagemang och samverkan hos oss som bor i området – inte endast en •	
liten grupp som förväntas “driva” verksamhet. Av erfarenhet gör detta verksam-
heten mindre sårbar och mer lustfylld då fler tar eget ansvar och initiativ.
Låta verksamheten och lokalen växa i takt med att den fylls med engagemang •	
och initiativ.

Förslag till inplanerade aktiviteter i höst

Öppet hus några dagar/kvällar i månaden, då vi också kan fånga upp fler önskemål 
från besökare. Vi vill ju nå även de som inte redan är “invigda”.

Fler föredrag/temakvällar. Gå ut brett och bjuda in boende att hålla i ett öppet före-
drag. En av besökarna under v. 23 har butiker inom Stadsmissionen och skulle ev. 
ordna en sammankomst.

Samlingsutställning. Gå ut brett och bjuda in boende att ställa ut sina alster. Vi får 
vara en grupp som samordnar utställningen och föreslå någon form av förberedelse 
av lokalen för detta – utställningsbelysning och takmonterad list för pendlad tavel-
krok eller liknande för att inte göra åverkan på väggarna.

“MKV on the road” – en prova-på bildverkstad för hela familjen i samarbete med 
Marks Konstgrafiska Verkstad. Jag har redan varit i kontakt med ordföranden som 
är positiv till detta. Någon form av materialavgift måste vi räkna med för deltagarna 
(brukar ligga på 20-30 kr). Om deltagarna själva eller föreningen står för detta kan 
vi diskutera.

Öppen fixarverkstad – några dagar/kvällar i månaden när vi har gemensamma rep-
arations-, lagnings- och skapartillfälle. Styrda teman såsom “sy & laga” eller “renovera 
möbler” eller helt fritt “kom med ditt projekt”. Man kan efterlysa brett bland grannar 
någon som kan vara med som extra resurs, annars är tanken att man hjälper varan-
dra och delar med sig av tips. Spontana möten uppstår mellan människor.

Insamling/donation + försäljning  – ett bra förslag från en av våra besökare. Under 
en period (ex några kvällar inkl. helg) med insamling/donation och efterföljande 
försäljning under ytterligare ett par veckor (kvällar+helg). Förtjänsten från försäljnin-
gen blir en gemensam fond för framtida investeringar. Det som inte blir sålt skänker 
vi till välgörande ändamål. Istället eller som komplement till höstens loppis.

Förslag till iordningställande och anskaffande av inredning/utrustning
(motto: efter behov och efter hand). I första hand genom att höra efter om någon i 
området har att skänka, i andra hand återbruk och i sista hand köpa nytt.

Snickarbänk, robusta arbetsbord och hyllor.•	
Takprojektor•	
Sitthörna med bokbytarhylla•	
Informationsvägg med •	 sökes-skänkes – efterlysa möbler och utrustning. 

       Kontaktlista till utlåning av verktyg*, förslag och program på aktiviteter mm.
Långsiktig lösning på bord. De som står idag är endast till lån.•	

*) Kontaktlista för utlån av verktyg snarare än ett förråd med verktyg för utlån. Man 
är mer rädd om sakerna vid personlig kontakt och skapar förutsättningar för möten 
mellan personer.
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