
Urban Girls Cube - unga tjejers vision om Fittja centrum
Under ett halvår har Botkyrkatjejer i projektet Urban Girls Movement skapat sin vision om hur Fittja centrum skulle kunna se
ut. De har analyserat miljön, identifierat problem och tagit fram lösningar. En av lösningarna är en aktivitetskub. Nu byggs en
pop up-kub, ett fullskaletest, på Fittja torg. Kuben är tänkt som en mötesplats där det också kommer att hållas aktiviteter.

Kuben är en del i projektet Urban Girls Movement som är ett feministiskt stadsplaneringsprojekt med tesen: ”Planera en stad för flickor
och den kommer att fungera för alla.” Flickor och kvinnor tillhör en av de samhällsgrupper som är särskilt utsatta när det gäller ojämn
resursfördelning. Traditionellt är städer inte utvecklade utifrån flickors och unga kvinnors behov.

- Säkerhetsaspekter, tillgänglighet och estetik är några av de saker som feministisk stadsplanering beaktar på ett annat sätt än traditionell
stadsplanering som ofta utgår från mäns behov och förutsättningar, säger Kerstin Lagnefeldt, landskapsarkitekt och projektledare för
Botkyrka kommuns medverkan i Urban Girls Movement.

Botkyrkatjejerna har efter analysarbetet beskrivit hur de skulle vilja att Fittja centrum ska se ut för att bli mer välkomnande, tryggare,
snyggare och mer funktionellt. De har använt Minecraft, 3D-dataprogram och byggt modeller för att visualisera visionen. Till sin hjälp har de
haft arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter, forskare och andra experter. Resultatet blev ett ljusare och öppnare centrum med mycket
plats för aktiviteter och umgänge. Bland annat vill man ha en pool på ett av hustaken, utomhusbio och plats för konst.

Kuben är en av lösningarna på bristen på sittplatser och aktiviteter som attraherar unga och barnfamiljer.  

Projektet Urban Girls Movement leds av tankesmedjan Global Utmaning och Botkyrka kommun tillsammans med bland annat White
arkitekter, Södertörns högskola, Changers Hub och Kungsvåningen som är ägare till Fittja centrum.

Program:
Torsdag 15/8 kl 13-15 Utemöbler målas, alla är välkomna att delta

Lördag 17/8 kl 15-18 Unga Fittja: Livepod, [Edu Orten], baskettävling, mini-café, pilkastning, fotboll

Pop up-kuben byggs 13 augusti av feriepraktikanter i Botkyrka kommun och kommer att finnas kvar till 19 augusti. 

 

 

 

För mer information kontakta:

Kerstin Lagnefeldt, projektledare Botkyrka kommun                                         telefon 00-4408024

Lotta Harder, projektledningsgruppen, Botkyrka kommun                                 telefon 070-1835472

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv
och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se


