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Med projektet ”Miina kvarter” vill
v Svensk B
Byggtjänst utv
veckla sin ve
erksamhet m ot
stadssbyggnadsprrocessens so
ociala dimenssioner, främs
st med koppling till
miljon
nprogramsom
mråden. I samarbete med
d dataspelsfö
öretaget Mojjang skapas en anpassad
d
varian
nt av det i da
ataspelssammanhang vä
älkända datas
spelet Minec
craft. Med proogramvarans
s
hjälp skapas relattivt enkelt en
n verklighetsl iknande miljö
ö som kan få
ås att efterlikkna befintliga
a
adsområden eller obebyg
ggda markom
mråden.
bosta
Svensk Byggtjänssts vill etable
era tre pilotom
mråden med inbördes olika förutsättnningar:
1) Om
mråde för förrdjupad övers
siktsplan öve
er miljonprog
gramsområde
e (Fisksätra, Nacka),
2) Om
mråde för nybyggnation i anslutning t ill miljonprog
gramsområde
e (Hovsjö, Söödertälje),
3) Om
mråde för om
mbyggnad/förrtätning inom
m miljonprogrramsområde
Inom det tredje om
mrådet anse
es Drottningh
hög passa my
ycket väl.
Arbettet i projektett riktar sig prrimärt till ung
gdomar i ålde
ersspannet ca 14 – 18 årr och kan ses
s som
ett sä
ätt för dem attt skapa, kon
nkretisera oc h visualisera
a idéer som skapar
s
en såå pass attrakttiv
boendemiljö att de kan tänka sig en framtiid i området. Upplägget innehåller ävven ett utbilda
ande
inslag
g samt uppsa
amling av sy
ynpunkter, up
ppslag och id
déer som belyser även anndra kategorrier av
områ
ådets invånarre.
Enligtt den arbetsm
modell som utarbetats
u
lä
äggs stor vikt vid ungdomarnas egna eengagemang
g,
intressse, glädje occh drivkraft. I Fisksätra h
har projektet Mina Kvarterr kopplat meed
fastig
ghetsbolaget Stena Fastig
gheter och d
det sprudland
de aktiva loka
ala ungdomssrådet medan
n
förankringen i Hovsjö har varit det allmänn
nyttiga fastighetsbolaget Tälje-Hovsjöö samt
ungdomsgården. En motsvara
ande förankrring måste oc
ckså formera
as i Helsingbborg.

Proje
ektupplägg
Från Svensk Byggtjänsts sida
a erbjuder ma
an inom ramen för sin eg
gen utvecklinngsbudget (M
Mina
ojektupplägg :
Kvartter-projektet)) följande pro


Projektled
dning och samordning avv våra insatse
er i nära sam
mverkan medd ansvariga från
f
Drottning
ghög-projekte
et (Sweco, H
Helsingborgs kommun och
h Helsingborrgshem).



Uppbyggn
nad av mode
ell över övereenskommet område/omr
o
åden i Mineccraft utifrån vår
v
egen foto
ografering occh befintliga bilder samt kartor
k
från aktörerna i Drrottninghögprojektet.
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Start up-w
workshop (heldag) där vii visar Mineccraft-modellen och lär ut ggrunderna i
Minecraftt till en ungdo
omsgrupp occh tillsammans med ansv
variga från D
Drottninghög-projektet förklarar vad
d som ska gö
öras och vilk
ka möjlighete
er till påverkaan som finns.



och projektet via mail/tellefon/in-gam
me-stöd.
Löpande Stöd till ungdomsgrupp o



nde workshop
p (heldag) däär ungdomsg
gruppens arb
bete summerras och disku
uteras
Uppföljan
och ges nytt
n stöd. genomgång avv samhällsbyg
ggandets förutsättningar på lämplig nivå
n
inför ungdomsgruppe
ens avslutand
de/fortsatta arbete.
a



Summerin
ng/sammansställning/pressentation av ungdomsgru
uppens arbette. Vi hjälperr till
att lägga sista handen
n vid modelleen i Minecrafft och övrigt presentationnsmaterial, sa
amt
ar vid presen
ntation/dialog
g med besluttsfattare.
medverka

ektets tidsåtgång täcker ca
c ett års eng
gagemang viilket för Drotttninghögs deel innebär 20
012
Proje
med uppstart und
der årets förs
sta månader..
Stade
ens förväntad
de motpresta
ation är främ
mst att låta Sv
vensk Byggtjänst få genoomföra utvärd
dering
av projektet geno
om intervjuer mm samt attt marknadsfö
öra pilotproje
ektet i Drottn inghög.
Den a
andra delen är förstås de
en överlåtelse
e och engag
gemang till sttadsdelens uutveckling frå
ån
såväll Helsingborg
gshems som stadens sid a som projek
ktet förutsätter och dess resultat
förplikktigar till. I vilken utsträck
kning staden
n tänker anvä
ända sig av det
d framkomnna materialet är
en frå
åga som man
n bör förtydliga redan inle
edningsvis fö
ör att inte ska
ada det förtrooendekapital som
efterh
hand komme
er att byggas upp från ung
gdomarnas och
o områdes
sinvånarnas sida. Man bö
ör
också
å vara beredd på att projektet kan ko mma att gen
nerera kreativ
vitet, initiativ och
entre
eprenörskap som
s
får tydlig
ga, fastän svvårförutsägba
ara, konsekv
venser för om
mrådets
utvecckling.
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