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         VARFÖR HASSP? 
             Holistic Association Social Science Park 

                                        SVAR:  

                      DESS FUNKTIONER EFTERSÖKS IDAG  
                                  SOM PROBLEMLÖSARE  

                                           
      HASSP inkluderar alla discipliner, som i association fungerar,  
        demokratiskt, holistiskt, konfluent och resilient. Med hjälp                      
      demokratirum/flödesrum och studiecirklar i noder och hubbar,  
      ges omgående möjlighet till delaktighet i samhällsutvecklingen. 



 
 

4 
 

             VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                           SVAR:  

                    SLUTRAPPORT Go:INNOVATION FAS 3  
                       REDOVISAR: Social Science Park  

 

         

Anmärkning: Till idéer om Göteborgs 400-

årsjubileum inlämnade AP 2012 förslag om 

en Social Science Park på Heden. 2914 kom 

förslaget med i Göteborgs första medborgar-

agenda framtagen av SVVH, 2018 hade en 

förstudie tagits fram av S, som presentera-

des i Almedalen. Tiden var inte mogen. 

HASSP-gruppen inom SVVH gav inte upp! 

”I ett tidigt skede i genomförande av stadens program för innovation fanns långt utvecklade 
tankar om etablering av en Social Science Park, vid sidan av de befintliga teknikparkerna 
Johanneberg, Lindholmen samt Sahlgrenska Science Park. Frågan uppfattades då inte som 
mogen. Delprojektet har bidragit till ökad insikt om behovet av en gemensam plats där inte 
bara kunskap, erfarenhet, forskning och utveckling kan samlas för att gemensamt kunna 
bidra till utvecklingen av en socialt hållbar stad, utan också vikten av strategisk gemensam 
rådighet och tydligt ägarskap. Delprojektet har förutsättningar att vara en startpunkt för en 
dialog för att diskutera konkreta driftsformer tillsammans med privata aktörer och parter. 
För det fortsatta arbetet med att utveckla detta, visar projektets nulägesanalys att det sedan 
tidigare finns goda erfarenheter i Göteborg av hur samverkan kan organiseras. Det finns 
också begynnande strukturer som kan vidareutvecklas. Det är byggstenar i det fortsatta 
arbetet, eftersom det inom dem redan byggts upp grundläggande samverkanskapital 
exempelvis i form av kunskap om och tillit till varandra, men också gemensamma målbilder 
och kunskap om vad som är möjligt att göra tillsammans och vad som är svårare. Tanken om 
en Social Science Park kan i skenet av den samlade utveckling i Göteborg, tillsammans med 
pågående samarbetsinitiativ, vara mogen idag. Det finns goda förutsättningar att förmera 
initiativ som handlar om utmaningsdriven innovationssamverkan för en jämlik stad där 
Göteborgs Stad, stadens näringsliv men också civilsamhälle samordnar ambition, 
engagemang och rådighet för territoriets bästa. BRG, som representerar stadens ägande i 
övriga science park och även svarar för en arena för företag som vill arbeta för en jämlik stad, 
skulle kunna utveckla denna möjlighet. En Social Science Park kan bidra till ett samlat  
och samordnat arbete med fokus på de fyra övergripande målområdena i programmet för 
en jämlik stad. Framför allt ska en sådan teknikpark bidra till kunskapsutveckling inom  
området som leder till ökad effekt i det gemensamma arbetet.” 
 
 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/goteborgs-stads-innovationsarbete/aktuelltarkiv/aktuelltsida/f386967b-812f-4435-a9b1-afff2ea96b52
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                                                            SVAR:  

                     HOLISTISK VÄRLDSYN OCH FÖRSTÄRKT  
            STUPRÖRSSAMVERKAN GER FÖRUTSÄTTNINGAR 
           FÖR SÅVÄL HÅLLBAR SOM RESILIENT UTVECKLING          

 UNIVERSUM SOM ICKE-VETANDET  

                                                                
         HOLISTISK SAMVERKAN                           METAFOR 

 

                                                                  

    
                                                    ALLA HÄNGER IHOP! OM ETT EXKLUDERAS UTEBLIR DEN HOLISTISKA EFFEKTEN 

ICKE-VETANDET LIGGER IDAG MER  
      I UNIVERSUM ÄN BORTOM 
                  HORISONTEN.  

                      

Trots att Sverige har en uppsjö 

av organisationer samt en vilja 

till helhetstänkande och 

samverkan har resultatet hittills 

utmynnat i allt fler ”stuprör” 

som omöjliggör samverkan och 

delaktighet. Somliga menar att 

lösningen måste komma 

underifrån, andra att det måste 

komma ovanifrån. Få inser att 

det måste ske från båda hållen. 
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             VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                           SVAR:  
                      HASSP KAN FÅ FRIHAMNSDAGARNA  
           ATT BLI PORTEN TILL EN FLYTANDE HASSP-HUBB I   
       FRIHAMNEN SOM EMBRYO TILL ETT HASSP-NÄTVERK 
    

                   
                                                                 Vetenskapsfestivalen 2015   

   HASSP introduceras under Frihamnsdagarna 2022 för att under  
    Frihamnsdagarna 2023 medverka till att interimsstyrelse väljs.  
    Den lanserade idén Holistic Association Social Science Park (HASSP), är 
lösningen. Avsikten är att utveckla HASSP och möjliggöra ett permanentande  
      av Frihamnsdagarna till att bli något betydligt mer än ett årligt event.              

                               
                                      HASSP-nätverk utvecklas.  
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             VARFÖR HASSP? 
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                                                       SVAR:  

                       GENERERAR NÄRANDE MÖTESPLATSER 

    KONKRET OBJEKT: PLANOMRÅDE REDEGATAN I ÄLVSBORG 
              FÖRESLÅS BLI PILOT-NOD I ETT HASSP-NÄTVERK  
     Detta händer just nu. Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 15 mars 2022.  

          Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera.   

                  Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.         

              

 

 

 

FÖRSLAG: STADEN VI VILL HA 

Redegatan får en HASSP-nod 
Detta innebär att hela Älvsborg kan ta 

del av de tjänster noden genererar. 

Bland annat nya bostadsformer för att 

speciellt få till stånd eftersökta flytt-

kedjor mellan villor och lägenheter. 

Dessutom olika typer av pooler som 

minskar trafiken, nya serviceenheter 

som gynnar hela Älvsborg.  

Befintlig idrott, vård och skolor samt 

restauranger förädlas och dubbel-

utnyttjas. HASSP-nodens mötesplats 

med dess demokrati-flödesrum blir 

pilot för hela Göteborg. Avsikten är 

att fastighetsägarna, som nu satsar på 

för traditionella bostäder ska vinna på 

att etablera en HASSP-nod här.   

FÖRSLAG: GÖTEBORGS STAD 

Vad händer vid Redegatan?  
Byggnadsnämnden har i uppdrag till 

stadsbyggnadskontoret att pröva ny 

bebyggelse vid Hälleflundregatan. 

Programmet innebär en utbyggnad av 

ca 1300 bostäder främst som lägen-

heter i flerbostadshus, samt för en 

möjlig kombination med verksam-

heter och service i form av förskola, 

vårdcentral, handel m. Program för-

väntas antas hösten 2021. Detaljplan 

för etapp 1 påbörjas parallellt och kan 

antas under 2023. I senaste förslaget 

har antalet bostäder reducerats! 

Kvarstår behovet av förskola utanför 

planområdet, ökad trafik och minskad 

service sett ur Älvsborgs synvinkel. 
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             VARFÖR HASSP? 
                          Holistic Association Social Science Park  

                                                    SVAR:  

                 GENERERAR ”HAMNAR” FÖR EXPEDITIONER 
                                                     INSPIRATIONER 

BOKEN ”Det svenska civilsamhället” (von Essen, Wallman, Lundåsen, Svedberg, Trägårdh, 2019).                                                                                               
Civilsamhällets mångtydighet gör att det kan bidra, som ett slags frizon för medborgarna att pröva 
och kommunicera sina värderingar och ideologier. Människors engagemang i civilsamhället har setts 
som en förutsättning för en fungerande demokrati. Det både kan vara uttryck för och generera 
socialt kapital. Föreningslivet har setts som en demokratiskola och resurs. Föreningslivet ger 
möjligheter att bygga upp nätverk och etablera relationer som kan fungera som kapital. Blandningen 
av en rad organisationer och intressen tillsammans kan lösa svåra samhällsproblem. 

Donut ekonomi  

SJU PRINCIPER FÖR EN FRAMTIDA EKONOMI 1. Förändra målet 2. Se det större 
perspektivet 3. Släpp fram den mänskliga naturen 4. Få koll på systemen 5. 
Planera för fördelning 6. Planera för återväxt 7. Var agnostisk i tillväxtfrågan.  
Idag kan vi samla det bästa bland de nya idéerna. Med deras hjälp kan vi skapa ett nytt ekonomiskt 
tänkande, som är i ständig förändring. Donutmodellen av Kate Raworth, med sina sociala och plane-
tära gränsvärden är ett enkelt sätt att visualisera de dubbla förutsättningarna - sociala och ekologiska 
- som ligger till grund för vårt välbefinnande. Det sociala fundamentet anger modellens inre gräns 
och visar det som ingen bör vara utan. Det ekologiska taket anger modellens yttre gräns, bortom 
vilken vi sätter mycket stor press på jordens livgivande system. Mellan dessa gränser ligger den 
ekologiska trygga och socialt rättvisa zon där hela mänskligheten kan leva väl (Raworth, 2021). 
 

   
Expeditioner Chalmersforskaren professor John Holmberg (2019) för ett resonemang om att göra 
expeditioner för att effektivisera framtidsutvecklingen. Dessa fiktiva expeditioner kan utföras av 
HASSP-grupperingar i form av digitala tvillingar på t.ex. båtar i Göteborgs hamn. Holmberg skriver: 
Vems angelägenhet är det att få aktörer runt en fråga som ligger i mellanrummet mellan aktörer? 
Det kan vara att skapa ett rum där det anses helt i sin ordning att prova och samverka på nya sätt, 
där öppenhet, nyfikenhet, tillit och en tydlig process ökar förmågan att samverka, prova, utforska, 
lära och testa genomgripande förändringar i liten skala utan att riskera hela verksamheten.        
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              VARFÖR HASSP? 
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                                                      SVAR:  

                              INKLUDERAR UTANFÖRSKAPET 

                                            

  I nod Backa Brunnsbo deltog Staden Vi Vill Ha genom NPF-Ninjas                                             
MED INITIATIVET NPF-NINJAS VILL VI UPPNÅ EN NY TYP AV DIALOG I STADEN GÖTEBORG. 
Vår vision är ett demokratirum i form av ett Obeyarum där vi gemensamt lär oss i ett 
lärandelabb genom strukturerade samtal. Syftet är att uppnå kollektivt lärande och få fram 
lösningar om hur vi bättre kan rikta de ekonomiska resurserna för att i högre grad tillgodose 
stödbehovet. Det är viktigt att de tysta, osynliga och bortglömda grupperna är med redan i 
problemformuleringarna.                         UTANFÖRSKAPET   http://npf-ninjas.se/                                                    

                                  
                      EN NODS KÄRNA MED OBEYARUMMET I MITTEN  
 

EMPOWERMENT Utmaningar för empowerment: Ungefär var femte yrkesverksam i Norden 
arbetar med att direkt eller indirekt bistå människor, som drabbas av marginalisering och 
maktlöshet genom ohälsa, sjukdom eller sociala problem. Empowerment vilar på en idé om 
att det är viktigt att den enskilde ges möjligheter att styra och ta ansvar för sitt eget liv. 
Ökat intresse för innovativa angreppssätt? Universitet och högskolor har sedan gammalt 
uppgiften att bedriva forskning och utbildning. Akademin, har också, som en ”tredje uppgift” 
att - som en uttalad uppgift - samverka med det omgivande samhället – så som att bland 
annat bidra till lokal och regional utveckling. Där får HASSP en viktig samverkansfunktion.  
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            VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                          SVAR:  
               DÅ HASSP OMFATTAR ALLT KOMMER     
        KONSEKVENSER AV EKOLOGISKA HÄNDELSER 
              ATT UPPTÄCKAS I TID OCH ÅTGÄRDAS 
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            VARFÖR HASSP? 
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                                          SVAR:  
                                   NÅGRA RÖSTER!      
REVÄST 2022 Det är en demokratisk rättighet för alla att delta i samhällsutvecklingen. 

Delaktighet och inflytande leder till bättre levnadsvillkor och ett mer hållbart samhälle. Idag 
ser det inte ut så – alla invånare har inte samma möjlighet till delaktighet. Hur kan vi då göra 
delaktighet möjlig för alla och tillsammans skapa dialog och förbättra tilliten i samhället? 
Vilken roll ska offentligheten ha i att öka inkluderingen?                                    
 Chalmers Arkitektur Examensarbete - 2018. Social hållbarhet är en av de tre 

dimensionerna i hållbar utveckling. Aktuellt ämne idag, inte minst i Fastighetsbranschen.                                 

Mötesplats social hållbarhet Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och jämlikt, där 

människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, med hög tolerans 
där människors lika värde står i centrum, som kräver att människor känner tillit och förtroen-
de till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande 
betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhälls-ekonomiskt 
perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och 
förändringsbenäget (resilient).  
Svenskt näringsliv Introduktion Svenskt Näringsliv välkomnar Agenda 2030-delega-

tionens slutbetänkande och anser att det är ett positivt steg framåt i det globala samarbetet. 
Agendan tydliggör att alla tre dimensionerna i en globalt hållbar utveckling är odelbar enhet 
– ekonomi, miljö och sociala aspekter. Agendan visar därmed på nödvändigheten av att ha 
balans mellan olika samhällsmål. Svenskt Näringsliv vill lyfta fram att digitaliseringen av 
samhället är en faktor som starkt kan bidra till att Sverige och resten av världen når målen.  
Göteborgs översiktsplan 2009 I Göteborgs översiktsplan beskrivs hur alla människor 

ska bli sedda utifrån hela deras livssituation. Social hållbarhet i Göteborgs översiktsplan kan 
därmed ses som något vilket fokuserar på den enskilda individen.                                

Social hållbarhet i översiktsplaner Karlsson, Julia BTH 2017 (Examensarbete) 

Detta arbete syftar till att skapa en större förståelse kring hur svenska kommuner implemen-
terar och beskriver social hållbarhet i översiktsplaner. Detta gjordes genom att undersöka 
hur social hållbarhet integreras och beskrivs i sex kommuners översiktsplaner. Brundtlands-
rapportens definition av hållbarhet är den som svenska kommuner använder sig mest av i 
översiktsplaner. Detta beskrivs som problematiskt. Kommunerna övergripande ser social 
hållbarhet som en demokratisk rättighet som ska ta hänsyn till samt leda till att alla 
behandlas lika och att det finns plats i samhället för varje individ oavsett ålder, bakgrund och 
förutsättningar.  Ingen av kommunerna beskriver däremot explicit vad social hållbarhet är.  

  Västra Götalandsregionen  webinar 23 maj 2022                   
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             VARFÖR HASSP? 
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                                                     SVAR:  
                           BAKGRUNDER SOM INFLUERAR  

                              
                         GRUNDVATTEN-NÄTVERK I GÖTEBORG        

                                            
        GRUNDVATTNETS NODER OCH HUBBAR INSPIRERADE TILL IDÉEN ATT SKAPA HASSP-NÄTVERK 

                                       METODER  OCH VERKTYG 

                            
  OMBYGGNADSRAPPORT     PROCESSKONSTVERK            FÄRGSÄTTNINGSTÄVLING MED FÖLJDER 
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             VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                    SVAR:   

  NÄTVERK OCH FÖRENINGAR INKLUDERAS OCH PÅVERKAR 

ÄLVSORGS EGNAHEMSFÖRENING 

                                                              
 

  MEDBORGARKRAFTEN        

                                                                                                         
                      SKÄRGÅRDSBILDERNA  

  IDÉVERKSTAN MAJORNA  

                                                                                                                     
https://youtu.be/wAGFpiGSaz4                                                                          SE VIDEON!                                                                           

 STADEN VI VILL HA (SVVH)<<    

                                            
MEDBORGARAGENDA  2014 SOM ÖVERLÄMNAS TILL POLITIKERNA VID BÖRSEN     SE VIDEON!         

NPF-NINJAS 

                               
                                                                                            OBEYARUM/FLÖDESRUM/DEMOKRATIRUM           

ÄLVSORGS EGNAHEMSFÖRENING DEL-

TOG I REFERENSGRUPP  FÖRENINGAR  

SOM BLEV MEDBORARKRAFTENS NÄT-

VERK OMFATTANDE SÅVÄL ÄLVSBORG, 

FISKEBÄCK SOM SÖDRA SKÄRGÅRDEN 
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             VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                     SVAR:  

                    GENERERAR  NODER OCH HUBBAR M M  

                           
   VETENSKAPSFESTIVALEN                   FÖRSTUDIE SOCIAL SCIENCE PARK UTFÖRD AV GÖTEORGS STAD 

 

        
HASSP NODER OCH HUBBAR                              SAMVERKANSMODELL 

                                                                         GLOBALT  HASSP-NÄTVERK 
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             VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                     SVAR: 
                            GENERERAR NYA TYPER AV  

                      ASSOCIATONER OCH EKONOMIER 

       
                                     INKUBATORER I NODER OCH HUBBAR 
Inkubatorer erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag.  

De erbjuder affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med kunder,   

                                                 partners och investerare. m. m.  
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            VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                     SVAR:  

    GENERERAR STUDIECIRKLAR, SAMVERKAN OCH EVENT     
              STUDIEFRÄMJANDET FALKGATAN 

                                                          
 STUDIECIRKLAR, OMSTÄLLNING OCH FAMTIDSVECKAN       KULTURNATTA PÅ RÖHSSKA 

Folkbildningen har en viktig uppgift och får därför statsbidrag från staten. Staten har formulerat fyra 

syften med stödet till folkbildningen. Syftena ligger till grund för all verksamhet som sker i studie-

förbunden. Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en 

demokratisk utveckling av samhället. Vi skapar möjligheter för föreningar att verka och människor att 

träffas. När människor träffas, som inte brukar träffas, uppstår nya idéer och nya insikter. Ett slags 

korsbefruktning som inte bara utvecklar personerna som deltar utan hela samhället! En sådan bland-

ning är oerhört viktig för en väl fungerande demokrati! Cirklarna som är öppna för alla stärker och 

utökar även deltagarnas kontaktnät. Vi behöver träna på att göra saker tillsammans! Tycka tillsam-

mans! Studieförbunden skapar mötesplatser och ett levande lokalsamhälle med aktiva medborgare. 

                                                                         
                        KONFERENS                                                              BOKEN ORÄDDA STÄDER 

KORT REDOVISNING AV BOKENS BUDSKAP 
Människor över hela världen bär på en längtan efter att inte bara överleva utan att faktiskt leva. Vi 
måste skapa ett globalt nätverk av orädda städer, orter och byar. Orädda städer handlar om en av vår 
tids mest spännande nya medborgarrörelser – den globala municipalismen. Boken beskriver hur 
rörelsen arbetar för att bygga en verkligt deltagande demokrati med lokalsamhället som utgångs-
punkt. I boken presenteras 50 olika banbrytande organisationer och ännu fler politiska reformer att 
inspireras av. Orädda städer är ett manifest för en samhällsomvandling nedifrån och upp.  
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             VARFÖR HASSP?  

                          Holistic Association Social Science Park 
                                                   SVAR:   

    PÅVISAR BEHOVET AV DET VIRTUELLA FÖR VÄLFÄRDEN 
             
      DIGITALISERINGEN MED VIRTUELLA VÄRLDAR, AI, VR, XR, DIGTAL TWINS 

Vid Frihamnsdagarna i Göteborg 2021 framförde Avdelningschefen för ”Demokrati och medborgar-
service Göteborg”, önskemål om hur digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang kan 
stärka och öka takten i klimatomställningsarbetet. Genom visualisering av stadens data i en digital 
tvilling vill de skapa förståelse för vilken förflyttning staden behöver göra för att nå klimatneutralitet. 
Visualiseringen kan öka innovationsförmågan hos medborgarna. Visualiseringen behöver också 
kompletteras med andra digitala verktyg för att kunna involvera invånarna i att bidra med lokal 
kunskap och hitta lösningar. Demokrati och medborgarservice har fått uppdraget att ta fram lokala 
nav. Det behövs plattformar både digitalt och fysiskt där medborgarna och politiken får tillfällen att 
träffas. Det behövs till exempel en informationsbank. De har fått uppdraget att skapa infrastrukturen 
och att involvera olika parter och samhällsorganisationer, medborgarna och förvaltningar. 
Drömscenariot är att ha medborgarlabb i varje bostadsområde.  

VISUAL ARENA LINDHOLMENTillsammans gör vi visualisering till ett redskap för alla.  
Deras vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper  
oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklas nya sätt att visualisera.  

                       
         ETT EXEMPEL: VIRTUELL UTSTÄLLNING DÄR INNEHÅLLET I EN HASSP-NOD ”INTERAKTON” DISKUTERAS 

VISUALISERINGSDOMEN UNIVERSEUM Kommer att få stor betydelse för utvecklingen av HASSP.                         

I visualiseringsdomen kommer besökaren kunna ta del av, 

och få förklarat, den senaste forskningen. Det kan handla 

om till exempel mikro- och cellbiologi, nanoteknologi, 

kvantfysik och autonoma system – forskning som fått 

avgörande betydelse för hur vi ser på världen. Innehållet 

projiceras ovanför och runt omkring dig och ger med det 

en omslutande upplevelse.  
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            VARFÖR HASSP?  

                         Holistic Association Social Science Park  

                                                    SVAR:  

                                GENERERAR NYTÄNKANDE                   

       ETT FÖRSLAG ATT DISKUTERA UNDER FRIHAMNSDAGARNA! 

    SÅ HÄR KAN DET GENOMFÖRAS!                       POLARISERING KONTRA DIVERSIFIERING 

Göteborg har betecknats som de små stadsdelarnas stad. Gemensamt för dem är organiska 
kvartersstrukturer med ljusa, grönskande platsbildningar med låg bebyggelse.  
Nu är trenden rätvinkliga repetitiva kvarter i form av rutnät där stadsdelarna byggs ihop.  
Ur Demokratirådets rapport (2021): Polarisering i Sverige: 
 ” Resultaten av våra analyser av polariseringen i det svenska partisystemet kan tolkas som 
att Sverige totalt sett skulle kunna befinna sig i inledningen av en trend mot ökad 
polarisering.” För att undvika totalitära styrelseformer där folket vingklipps för att passa in är 
alternativ med buffertar som medger mångfald önskvärda. 

Bilderna: Rutnätsprincipen samt en jämförelse där flugor representerar folket. 
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               VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                      SVAR:  

                           SER TILL HELHETEN, DET HOLISTISKA 

 

                                 HELIX-MODELLER 

                                   
 

  Ingen av modellerna inkluderar allt, som däremot det holistiska gör som 

   HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP) (1+1=3) 
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                VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                     SVAR:  

                         ÖPPEN FÖR ALLA ATT BLI DELAKTIGA  

                                AKTUELLT! 

 

                  PROCESSEN FRÅN IDÉ TILL CENTRAL HASSP. 
                      DEN RÖDA PUNKTEN PÅ TIDSLINJEN  
                                  VISAR VAR VI ÄR IDAG.  

                  
  MED HJÄLP AV BUFFERTAR INKLUDERAS ALLA INOM  
DONUTEN. AVSLUTADE OFULLBORDADE PROJEKT KAN  
        FÅ EN NY CHANS. EN UTMANING FÖR HASSP! 
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              VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                      SVAR: 
            FÖR SATSNINGEN PÅ KULTUREN  

 
              Ur Processkonstverk nr1  Konsten ligger före i tiden! 
 
       Experiment: Att utforska om det är möjligt att med hjälp av  
         konsten skapa för människor uthålliga och rika samhällen. 
       Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetande- 
                        göra och förverkliga konstverks budskap? 

      Kan ett konstverk med tidsebgränsat budskap värdesättas och 
                  komma till nytta medan budskapet är aktuellt? 
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              VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                      SVAR: 
        KAN FÅ GAVELMÅLNINGAR ATT BLI 
             INTERAKTIVA INFORMATÖRER 

       
               FÖRSLAG TILL OLSKROKSGAVEL 
          MED HJÄLP AV DIGITALA HJÄLPMEDEL KAN INNOVATIVA  
          GAVELMÅLNINGAR FÅ STOR BETYDELSE FÖR KULTURENS  
                                 OCH VÄLFÄRDENS FÖRÄDLING  
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              VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                     SVAR:  

                                         GER MÖJLIGHETER  
                   TILL UPPVÄXLING AV   KARLASTADEN  
  TILL EN VÄRLDSSUCCÉ GENOM ATT BLI EN DEL AV HASSP 

   
  TILLSAMMANS MED CAMPUS LINDHOLMEN, FRIHAMNEN   
       SAMT KULTUROMRÅDET MASTHUGGSKAJEN MED 
                 FLYTANDE ”EXPEDITITIONER” PÅ ÄLVEN 
              BINDS SYD OCH NORD IHOP FÖRDELAKTIGT       
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              VARFÖR HASSP? 
            Holistic Association Social Science Park 

                                                      SVAR:  

                 FILEN: NÄR, VAR, HUR, VAD, VILKA? 

                       GER KOMPLETTERANDE SVAR 

                   
 Programfil från år 2017         Medborgarkraften/HASSP                          

                                         
 

 


