Vandra runt i barn och ungas framtidsvisioner
10 maj 2022

Hur skulle det bli om gator utformas inte bara för vuxna, utan också för barn och unga?
Det här har barn och tonåringar på Sofielund funderat kring under det senaste
halvåret. Resultatet har blivit sex egenbyggda prototyper som ställs ut under
sommaren. Nu bjuder de in till gatufest för att berätta om sina idéer och låta besökarna
uppleva prototyperna.
Under de senaste hundra åren har barns frihet att röra sig på egen hand i sin hemstad
minskat drastiskt. Ett problem Malmö delar med de flesta andra städer i västvärlden.
Under våren har barn från Kastanjeskolan, Gullängens förskola samt ungdomar från
Tillsammans i Förening arbetat fram förslag på hur gator kan bli bättre för barn och
unga. Inte bara ur ett trygghetsperspektiv utan även för att synliggöra att de faktiskt
också rör sig i hela staden.
Det som händer när barnen inte får leka själva ute är att vardagsäventyren missas.
De där upplevelserna du själv är drivande i som formar dig om individ.
När barn inte får möjlighet att ta egna initiativ och bedöma risker, hur påverkar det dem?
Sara Stiber, projektledare Gatulabba

Projekt Gatulabba
Några av de sex prototyperna barnen arbetat med är en lekgata, en guppväg och en
nyckelpigehjärts-studsmatta. Allt sker inom Gatulabba, ett nystartat arvsfondsprojekt
som föreningen Växtvärket driver. Projektet vill främja barnvänlig stadsutveckling och
tillsammans med barn och unga undersöka metoder att involvera dem på ett mer
meningsfullt och hållbart sätt i stadsutvecklingsprocesser; både vad gäller deras känsla
av meningsfullhet och vad gäller involveringsprocessens förmåga att göra avtryck i
stadsutvecklingen.
Gatufest Gatulabba
Den 12 juni bjuder Gatulabba in till gatufest på Sofielund, för att både allmänheten och
beslutsfattarna ska få uppleva hur en barnvänligare stad skulle kunna se ut. Förutom
uppvisning av barnens egendesignade prototyper i skala 1:1 kommer besökarna bland
annat bjudas på ansiktsmålning, cykelguppstävling, hinderbanetävling och karaoke. Pax,
känd från SVT barn, inviger gatufesten och underhåller barnen på Guldängen under
eftermiddagen. Växtvärkets kommande familjecafé har smygöppning på Naturmolnet
för den hungrige. Och Dj Johanna Olofsson håller i musiken tillsammans med Arena 305.
Evenemanget är gratis och alla är välkomna.

Kastanjeskolans elever har också hunnit med att
spela in ett program av URs Uppdrag Framtid under
våren.
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FAKTA:
GATUFEST GATULABBA
Tid | Söndagen den 12 juni kl 12-18.
Plats | Längs med cykelstråket som löper från grannskapsträdgården Naturmolnet till
Guldängens bygglek i Sofielund.
Hålltider |
12.00 Invigning med Pax på Naturmolnet
12.30 Karnevalståg till Guldängen
13.00 Presentation av Gullängens förskolas prototyper med cykelguppstävling
14.00 Presentation av Kastanjeskolans lekprototyp med hinderbanetävling
15.00 Presentation av Kastanjeskolans trygghetsprototyp
16.00 Presentation av Tillsammans i Förenings prototyper med ?
17.00 Talangjakt/ open mic på Naturmolnet

FAKTARUTA 2: (kan tas bort)
Gatulabba
Med finansiering från Allmänna Arvsfonden har projekt Gatulabba tillsammans med barn och
ungdomar inte bara visionerat utan även handgripligen konstruerat, testat och utvärderat
storskaliga modeller som svarar på frågan Hur kan vi skapa lekfullare och tryggare gator och
cykelbanor för barn och unga i staden så att deras rörelsefrihet åter kan öka? Projektet sker i
samarbete med Fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen, SLU, IPA Lekfrämjandet samt samarbetsskolor och Tillsammans i förening
(TiF). Projektet startades upp i november 2021 och ska pågå i tre år.

Växtvärket
Växtvärket är en ideell förening som brinner och verkar för barn, hållbara städer, odling och
bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar föreningen gröna lärmiljöer och lekfulla
mötesplatser i staden och har sedan 2014 genomfört uppskattad verksamhet inom utepedagogik,
stadsodling och bygglek.
vaxtvarket.se | facebook.com/vaxtvarket | instagram.com/vaxtvarket
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