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PYSSEL. "Mycket smått pill", säger Gabriel Yngve om arbetet med ett torgförslag. Eleverna i 8A och deras parallellklasser hinner
förhoppningsvis klart i tid till omröstningen på fredag. Foto: Ulrica Andersson

Unga skapar framtidens torg

Ängskolans elever har mycket att tänka på i arbetet med att skapa modeller för hur
de vill att Sundbybergs torg ska se ut i framtiden.– Men det känns som att vi kanske
kommer hinna, säger åttondeklassaren Ellen Nordh.
I ett projekt tillsammans med Allt om Sundbyberg, hemsidan
där Alexander Edsvärd bevakar stadsutvecklingen, har
Ängskolans åttondeklassare fått ta fram egna modeller över hur
de vill se ett framtida torg.
Varje parallellklass har delats upp i grupper, som arbetat utifrån
olika inriktningar: Hur torget ska fungera på sommaren, på
vintern, på dagen och på natten samt hur pausytor och
gångstråk ska vara utformade.
En lekplats där föräldrarna kan sitta och äta intill medan barnen
leker, en multisportplan för vinter och sommar och en
gräsmatta med gångar är något av det som nns på torget.
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 De torg som nns i
Sundbyberg går vi bara förbi

Tanken är att göra ett torg för alla målgrupper, men med fokus på unga.
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ungaskaparframtidenstorg/repdpnqen!IrNylq62hYkso3yiXLfBVQ/
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Är torg verkligen något för tonåringar?
– De torg som nns i Sundbyberg går vi bara förbi, säger Andrea Koniari.
– Det beror på vad man gör av det. Duvbotorget är inte så mycket till torg. Men om man gör som
vi och verkligen går in för det, kan det vara kul, säger Gabriel Yngve.
Om folk går till Hallonbergen för att spela fotboll kan de lika gärna gå till Sundbybergs torg för
att göra det, resonerar Ellen Nordh.
Vad ska de som beslutar om det verkliga torget tänka på?
– Att lyssna på alla, ta in alla och komma fram till ett gemensamt beslut. Allas åsikter räknas,
säger Ellen Nordh.
Uppgifterna har utförts under teknik- och bildlektionerna. Men eleverna har lärt sig mycket om
samhälle och kultur samtidigt, enligt bildläraren Erika Klåvus.
– De måste tänka på en massa olika aspekter för att få det att passa till olika människor, säger
hon.
Många idéer och viljor nns det i klasserna, men kon ikter har lösts och eleverna har kommit
fram till ett slutresultat.
Kan politikerna lära sig något av dem?
– Absolut! Här är det så direkt: De blir arga och sätter sig på varsitt håll, så man får medla lite.
Men sedan löser det sig , säger Erika Klåvus som samtidigt betonar att det är många elever som
jobbar helt självständigt och kon iktfritt.
Eleverna ska även göra en presentation där de beskriver modellerna, hur de har tänkt och hur de
resonerat kring "hållbart byggande".
På fredagen hålls en visning av alla färdiga torg. Där kommer politiker, tjänstemän och företagare
verksamma runt torget att få rösta på det bästa förslaget, som sedan ställs ut under sommaren
på Signalfabrikens bibliotek.
Projektet sponsras av era fastighetsbolag, men de har inte fått vara med och påverka
utformningen, enligt Alexander Edsvärd. Han vill ge unga en möjlighet att förstå hur det
offentliga rummet skapas.
Kommunens dialog är varken intressant eller lättförståelig för en ungdom.
– Stadsplanering är något som påverkar alla. Kul att de får en inblick i hur det fungerar, säger
han.

MER Torgprojektet
Totalt 143 elever i Ängskolans åttondeklasser har varit med i projektet.
De fem parallellklasserna har fått göra varsitt förslag till framtidens Sundbybergs torg.
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ungaskaparframtidenstorg/repdpnqen!IrNylq62hYkso3yiXLfBVQ/
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19 juni ställs det vinnande förslaget ut på Signalfabrikens bibliotek.
Huruvida elevernas idéer tar form i det verkliga Sundbybergs torg återstår att se.

 Kommentera (/disqus/nyheter/unga-skapar-framtidenstorg/repdpnqen!IrNylq62hYkso3yiXLfBVQ/#disqus)

RAKT. Gångstråken har tejpats över den grönmålade gräsytan, i detta torgförslag som kommer från 8A. Foto: Ulrica
Andersson

8A tog hem striden om torget
Ett "uppenbart gediget arbete bakom alla torg" – men storvinsten gick till 8A. Deras
version av framtidens Sundbybergs torg kommer ställas ut på Signalfabrikens
bibliotek i sommar.
Som Vi i Sundbyberg berättade förra veckan
(http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/unga-skaparframtidens-torg/repdpnqen!IrNylq62hYkso3yiXLfBVQ/) har
åttondeklassarna på Ängskolan fått göra varsin version av
framtidens Sundbybergs torg.
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Förra fredagen hölls en omröstning om den bästa modellen, dit
bland annat politiker, tjänstemän och fastighetsbolag var inbjudna. Projektet har drivits av
Alexander Edsvärd, som står bakom hemsidan Allt om Sundbyberg.
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ungaskaparframtidenstorg/repdpnqen!IrNylq62hYkso3yiXLfBVQ/
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"Vi gav åskådarna 30 minuter till att studera torgen och fråga ut eleverna om tankarna bakom. I
vimlet kunde man inte känna sig annat än stolt över hur eleverna har lyckats med alla
utmaningar som de har löst på bästa tänkbara sätt", skriver Alexander Edsvärd på hemsidan.
Vinsten för "bästa torget" delades mellan 8A, 8B och 8D – prispotten på 10 000 kronor delas
mellan dem. I tävlingsmomentet "Vilken klass bjöd på den mest upp nningsrika modellen" vann
8A.
"Alla besökare var rörande överens om att det skulle vara svårt att utse någon vinnare i den här
tävlingen. Det var uppenbart ett gediget arbete bakom alla torg", skriver Alexander Edsvärd.
Eftersom 8A vann i båda kategorierna får de ställa ut sin modell på Signalfabrikens bibliotek med
vernissage 19 juni.

 Kommentera (/disqus/nyheter/8a-tog-hem-striden-omtorget/repdpnqev!EnOyuDkq7YVngdeZcqHKFQ/#disqus)
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