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HEJ ALLA LÄRARE I TROLLHÄTTAN!
(Vi behöver Er hjälp - innan den 15 februari)
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Jose�n Åkesson 
Stadsbyggnadsförvaltningen

Det Nya Drottningtorget ska bli en plats för alla Trollhättebor; unga, gamla, familjer, ensamma och 
många! Här ska alla känna sig välkomna oavsett var i staden man bor. Det skall vara ett torg vi är stolta 
över. Ingen kommer kanske att få exakt som just de vill, men här ska �nnas något för alla och de saker 
som många önskar måste �nnas i våra o�entliga miljöer. Det är en demokratisk nödvändighet. 
Just nu har vi massor av olika projekt igång för att låta folk tycka till. Det här är ett sätt att ge ALLA 
Trollhättans skolbarn en möjlighet att vara med och re�ektera och komma med idéer. Det är vår 
gemensamma stad vi bygger! Den man kanske ska bo och leva i länge!

För att på ett enkelt sätt kunna komma igång så har vi tagit fram 3 olika små övningar som går att  
använda för att få eleverna att börja re�ektera. Det �nns en för F-3, en för 4-6 samt en för 7-9. Tanken är 
att man ska kunna göra en liten övning, sätta igång tankarna och sedan fotografera idéer och skicka 
upp dem på vårt Instagram-konto. Där kan andra elever, politiker, intresserade och de som ska jobba 
med de praktiska förslagen se dem. Det behövs inga förkunskaper och det ska gå lätt och 
förhoppningsvis vara lite intressant. Vi är mycket medvetna om att tid är en bristvara i skolan.

    Hinner man inte lägga ett helt pass (vi gissar att det kanske tar ca 80 min) så �nns det 
    även en web-enkät eleverna kan svara på som tar runt 5 min. 
    Den �nns på http://torget.innovatum.se

    Har ni tid och lust att hjälpa oss så maila jose�n.akesson@trollhattan.se eller ring 0520-497698  
    så skickar vi ut material till  er klass. Här på baksidan �nns lite mer info om övningarna 
    och lite bakgrund.

Bland de klasser som gjort en övning och lagt upp förslag på Instagram
så lottar vi fram en vinnare som får en sponsrad aktivitet för klassen!
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Bakgrund  Stadsplaneprocesser

GRÖNSKA | VATTEN | FLEXIBILITET | LEK | TORGHANDEL | BYGGNAD
Utgångspunkter vi sett att många önskar sig 

PLATSER JAG GILLAR - ÖVNING FÖR F-3
Berätta och associera utifrån platser  barnen gillar

Barnen väljer det kort de tycker är viktigast, efter lite diskussion om vad som är vad. 
Sedan följer en övning utifrån saker eleverna tycker om eller har sett. 

FUNKAR-FUNKAR INTE - ÖVNING FÖR 4-6
Mjuka värden och hårda realiteter

Det mesta går att lösa om man vet vad man vill och varför. Eleverna utgår från önskningar
och använder kort för att kategorisera och skapa ett nytt torg.

EN PLATS FÖR EN DATE - ÖVNING FÖR 7-9
Vad gör en plats till en plats med stort P

Varför tar man sitt bröllopskort framför en vacker plats? Vad vill man visa
en besökare långt bortifrån? Är det Fallen? Är det Slussarna?
Hur blir torget Torget?

När vi kört testgrupper i skolorna som fått fördjupa sig i Torget så har vi sett att vissa saker kommer upp. 
Andra intressegrupper har anmält lite andra önskemål. Vi har jämkat lite och sedan använt dem som 
utgångspunkter för att få igång tankarna runt vad ett torg kan innehålla. I materialet här har vi gett dem 
färger och formulerat dem lite öppnare. Sedan har vi gjort spelkort att använda i övningar.

Det �nns en mängd aspekter att beakta vid stadsplanering. Säkerhet, tillgänglighet, hållbarhet, tra�k etc.
Ibland står olika intressen i kon�ikt. Samtidigt är våra o�entliga miljöer till för alla. Att skapa ett gott 
samhälle är att lösa alla grundläggande krav på brand, hälsa, tra�ksäkerhet, miljöhänsyn och samtidigt lösa 
alla mjuka  värden som gör människorna glada och lyckliga. I vårt arbete hanterar vi de tekniska aspek-
terna, som ofta är lagstadgade, men även det som är medborgardialog och medbestämmande. Ett nytt 
torg är en väldigt viktig plats. Vi kan inte lova att idéer som eleverna har blir förverkligade men vi vill väldigt 
gärna höra dem så att de ingår som underlag för det fortsatta arbetet! 

HANDEL

GRÖNT

FANTASI

VATTEN WEB-ENKÄT - FÖR DE FLESTA!
Några snabba frågor som tar 5 min att svara på. 

Låt barnen gå in på http://torget.innovatum.se och svara!


