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                                                                                   HASSP-gruppen      

                          BETÄNKANDE: UPPVÄXLING!   

                               NR 2: Framtidsveckan i oktober 

                                                                      

          

  

                         EN PROGRAMPUNKT UNDER 

                    FRAMTIDSVECKAN I OKTOBER   

            HASSP MED OBEYA INOM LINDHOLMEN  
       HASSP = Holistic Association Social Science Park     

                                                   ? 
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                                                                                   HASSP-gruppen      

DEN FÖRFALLNA GÅRDSBYGGNADEN BLIR OBEYA UNDER FRAMTIDSVECKAN                                                                                                             

        
MED ANDRA ÖGON KAN MISSFÖRHÅLLANDEN SES OCH UTANPÅVERK BIDRA TILL INNEHÅLL 

 

    

BETÄNKANDE: UPPVÄXLING 
Nr 2:   FRAMTIDSVECKAN I OKTOBER  

HASSP med obeya inom kv Propellern  

Bilaga: Bakgrund och förslag till programpunkter 

 

 Nr 1:  HASSP inkluderad i Karlastaden 

Länk till rapporten från 2016: 
http://arnepe.brinkster.net/pdf/Betänkande HASSP i Karlatornet.pdf 

 

 

 

   

 

   

      

 

      

      

 

         

FRÅGOR TILL SAMRÅDSKRETSEN 

Bör markanvisning för HASSP inom Lindholmen sökas? 

Bör Framtidsveckan ha ett test-obeya i kv Propellern? 

Kan samrådskretsen bidra med programpunkter? 

Har ni synpunkter eller vill ni bli delaktiga? 

Till  

   

JM AB  

Serneke AB 

Wallenstam AB 

Sellberg AB 

Älvstranden Utveckling  

3 x Science Park 

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsledningskontoret 

Fastighetskontoret 

SDN/SDF-Lundby 

Gothenburg Studios AB 

Media Arena 

Studiefrämjandet 

Social resursförvaltning  

Utbildningsnämnden 

Business Region Göteborg  

Stadsmuseet  

Trucksstop Alaska   

Mistra Urban Futures 

Projekt KAIROS 

Chalmers 

 Göteborgs Universitet 

Civos  

Svenskt Näringsliv AB 

Västsvenska Handelskammaren  

Kultur i väst  

Kulturförvaltningen                                    

Kurage     

Lindholmens konstrum    

Atrium Ljungberg AB    

Volontärbyrån    

Medborgarkraften                                    

Staden Vi Vill Ha                                       

Demokratisering  & Rörelse  

Bo-Byggemenskaper                      
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BILAGA  

BAKGRUND  

UR NR 1 HASSP inkluderad i Karlastaden                                                               

   
FASADBILDER PÅ DEN FÖRFALLNA GÅRDSBYGGNADEN 
 

Huvudintressenters intentioner  

Kommunen  

1. Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, 

konst och akademi. Rollen ska stärkas… 

Kommunen och näringslivet 

Karlavagnsområdet: Inventeringen har visat att områdets kreativa näringar och 

kulturverksamheter utgör arenor för nätverkande, mötesplatser och arbetstillfällen, 

som skapar såväl ekonomiska som sociala värden och ett kreativt kapital. 

Akademin  

Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. 

Civilsamhället  

Det sociala kapitalet, delaktighet, samverkan och holism krävs för hållbar 

samhällsutveckling. Inkludering av Civilsamhället i befintliga Science Park fungerar 

inte. Speciella metoder och verktyg krävs för att nå ut med t ex akademiska 

forskningsresultat och ekonomiska kalkyler för att få medborgardelaktigheten 

omfattande och betydelsefull. 
 RESULTAT 

Rapporten resulterade i möten med bland andra Serneke AB, Business Region Gbg 

och SBK. Löfte gavs om nyttjande av lokaler inom Karlstaden samt deltagande i 

Kommunens STUP-möten för Lindholmens utveckling. HASSP-gruppen har blivit väl 

förtrogen med Lindholmen. 
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Förslag!                                                                                               

Betänkande: Uppväxling nr 2 från 2017 

   

   

 
FASADBILDER PÅ DEN FÖRFALLNA GÅRDSBYGGNADEN 

 

Kommunens inventering av Kv Propellern och syftet att använda kvarteret som en 

testarena innan detaljerade beslut fattas har lett fram till betänkande Nr 2: Intresset 

koncentreras till kv Propellern och de befintliga verksamheterna och hur de kan leva 

vidare till gagn för stadsdelen och regionen. Kvarteret kan även bli ett pilotprojekt för 

att testa HASSP:s idéer och få möjligheter att förverkliga dess mål och bli ett föredöme 

och verktyg för samhällsbyggande. HASSPen bemöter det offentligas önskemål, som 

bland annat ges utryck för i utkastet till Göteborgs Stads innovationsprogram. 
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DEN FÖRFALLNA GÅRDSBYGGNADEN OCH FASADBILDER 

     

IDÈ: HASSP SOM CONFLUENCE DIT ALLT KAN HASSPAS OCH I SAMVERKAN NÅ MÅLEN 

Kommunens intention är att låta kv Propellern vara en testarena.  

HASSP-gruppen föreslår därför ett deltagande i Framtidsveckan.  

Ett sådant deltagande kan bland annat underlätta arbetet med att ta fram ett 

Stadsutvecklingsprogram (STUP) för Lindholmen. 

I år arrangeras Framtidsveckan 2-8 oktober. 

 Deadline för att komma med i tryckt program är 1 augusti. 

Framtidsveckan är en manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom 

att visa positiva exempel ökas medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att 

leva, vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen! Alla som vill 

inspirera till en mer hållbar framtid kan vara med. Arrangörer kan vara kommuner, 

organisationer, studieförbund, politiska partier, företag, ideella föreningar och enskilda 

personer. Framtidsveckan händer där den skapas. 
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OBEYA-RUM (DEN FÖRFALLNA VERKSTADSBYGGNADEN UTGÖR PLATTFORM) 

           
FASADBILDER PÅ DEN FÖRFALLNA GÅRDSBYGGNADEN 

HASSP-gruppen föreslår:  

En lokal inom Kv Propellern/Lindholmen ordnas för att testa en HASSP-obeya*. 

Förslagsvis den tomma verkstadsbyggnaden. Ett begränsat antal teman väljs. 

Samrådskretsen väljer!  

*Obeya är en japansk term, som direktöversatt betyder ”stort rum”. 

Där visualiseras information och återkoppling så att alla kan se vad som verkligen  
pågår. I obeyan leds mer än enstaka projekt. Här leds hela verksamhetens strategi 
och utvecklingsarbete inom alla områden. I mitten finns beslutsfattarna, som omges 
av mötesrum. För att undvika suboptimering utgår man från en multiprojektledning.  

 

Före Framtidsveckan 
För att uppmärksamma göteborgarna om konstskatten på den förfallna 
verkstadsbyggnaden och om nuvarande verksamheter inom kvarteret anordnas en 
utomhusutställning på kommunens mark inom kv Propellern med levande musik, 
happenings och diskussioner om kvarterets och Lindholmens utveckling. 

Efter Framtidsveckan  

Om utvärderingen talar för en förlängd testperiod tas ett program fram för ett pilotprojekt. 

Markanvisning för en HASSP inom kvarteret söks. Nedan redovisade funderingar utvecklas och en 

eventuell arkitekttävling arrangeras. En interimsstyrelse för HASSP väljs och VD utses för att såväl 

hålla Obeya-rummet aktivt och för förverkligandet av HASSP. Nuvarande verksamheter inom  

kv Propellern kan påvisa, genom filmning och annan visualisering, att de har stor betydelse för 

utvecklingen av Lindholmen och HASSP.  

En permanent konstutställning arrangeras som har anknytning till samhällsutveckling. 
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Till utställningen tas fram skisser på alternativa lösningar av HASSP 

utförda av HASSP-gruppen, konstnärer, organisationer och medborgare. Förslagen ska 

medge att verksamheten ger sådan vinst att återinvesteringen skapar ständig ”edge”  

 

     

 

HASSP-BILDER  

Exempel på skisser 

1.  HASSP-lokalerna förläggs samtliga inom kv Propellern, Karlastaden och LCP 

       a.  Överdäckning av kv Propellern enligt bilder nedan. 

           b.   Inom ny bebyggelse i kv Propellern och Karlastaden 

           c.  Som kompletterande bebyggelse inom kv Propellern, Karlastaden och LCP 

2.  Enbart en Obeya inom kv Propellern. Övrigt spritt inom Lindholmen 

         Obeyan inom a. upprustad verkstadshall b. inom ny byggnad på kommunens mark 
3.  HASSP får bara tillfällig testarena i kv Propellern och lovad lokal inom Karlastaden 
4.  HASSP-verksamheten förläggs utanför Lindholmen med undantag för Karlastadens 
5.  HASSP-verksamheten förläggs till fartyg på älven 

            a. Permanent Obey-fartyg vid Lindholmen plus rörliga enheter till stadsdelarna  

            b. Obeyan och Varvsmuseet samarbetar och idkar turistnäring för lönsamt museum 

6.  En lokal HASSP förläggs till Lindholmen. Obeyan förläggs utanför Lindholmen     
7.  HASSP:s Frihamnsförslag med flytande enheter mellan Frihamnen och Lindholmen  
8.  HASSP- påverkan begränsas nu till ämnet ”behålla bef.verksamheter på Lindholmen 
9.  De existerande Science Parks går samman och får HASSP-standard 
10. Förslag från övriga. Ex byggemenskaps- och  kvartersobeyor samt commons 
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Exempel på illustrationsskiss inför utställningen och Framtidsveckan 

 

     

 
DE BEFINTLIGA HUSEN ÖVERDÄCKAS. VERKSAMHETERNA INGÅR DELVIS I HASSP 

Synpunkter önskas till HASSP-gruppen snarast då sista  

dagen för anmälan till Framtidsveckan är 1 augusti.  

Arne Person/HASSP-gruppen  Mobil: 070 672 05 42 

styrelsen@medborgarkraften.com        arne.person@glocalnet.net  

Hemsidor:               www.hassp.se        www.medborgarkraften.com    

 

Göteborg 2017-06-07  

Arne Person / HASSP-gruppen             

 

UNDER DÄCKET LEVER DE BEFINTLIGA 

VERKSAMHETERNA KVAR MED LÅGA HYROR. 

På Däcket byggs en grön oas upp kantat av 

HASSP-verksamheter, bostadskomplement, 

och bostäder. I mitten ovanpå verkstads-

byggnaden växer HASSPens centralbyggnad 

upp. Parken kan sommartid användas som 

ett obeya. Öppningar i däcket +konstnärlig 

belysning skapar en kreativ miljö. 

För att rädda de nuvarande verksamheterna inom kv Propellern kan 3D fastighets-

indelning bli en intressant lösning. Nedan visas ett skissförslag som utvecklat kan 

utgöra inspirationskälla för besökarna och ligga som grund för diskussioner och beslut 

under evenemangen. 
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