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1. Uppföljning Play/ce
Cecilia och Prijo från BTH är inbjudna för att berätta hur samverkansprojektet
Play/ce har fortlöpt. Projektet fick en något skal start men kom igång efter en tid.
I projektet har projektgruppen tillsammans med deltagarna ritat upp kartor över
platser, upplevelser, vilka känslor som kan skapas och upplevas på olika platser, som
exempelvis trygghet, otrygghet, glädje, fridfullhet, lugn osv.
Stationsstaden har varit ett område som gruppen valt att fokusera på. Gruppen har
klippt och klistrat bland tidningar för att på ett lekfullt sätt arbeta fram engagemang i
planering av det offentliga rummet hos målgruppen unga kvinnor.
Vilka händelser och vilka ska/bör/kan vi göra på offentliga platser?
Vart går gränsen kring vad vi kan göra i offentliga rum och vem bestämmer det?
Gruppen har utgått ifrån spel som bygger på händelser och regler. Skyltning som
visar på vad som får göras och inte, samt byggda saker som reglerar vad du får stå
och gå med mera.
Tanken med dessa övningar har varit att undersöka vad som förväntas av oss på
offentliga platser, och vad som inte förväntas av oss. Gruppen testade bland annat
reaktionen på olika beteende i området, vid ett normbrytande beteende vad händer
då? Testa platsens gränser.
I nästa steg, egna regler/skyltar. Kan vi i framtiden istället skylta om saker vi borde
göra? Inte endast förbud och vad vi inte bör/ska/får göra.
Social och kulturell förändring.
Hur applicerar vi denna typ av metod på ett område som är tomt, obebyggt och
orört?

Ett förslag diskuteras kring möjligheterna till att anställa ungdomar för att på det
viset skapa delaktighet från målgruppen i att skapa, med inriktning på
stadsplanering/offentlig miljö nya och fler hälsofrämjande miljöer. Hur ska vår
framtida stad se ut?
2. Till nästa möte bjuds Ija, Malin och Maria in för att diskutera hur vi kan nyttja
kommunikation bättre för att nå våra ungdomar.

