
3b Årstidsstaden – evenemang och aktiviteter  
 

- Det hör inte till stadens primära uppgifter som organisation att ordna evenemang och aktiviteter. 
(Förutom fritidssektorn, museer, bibliotek). Det är önskvärt att evenemang föds ur staden, inte av 
staden. Däremot skall staden planera och bygga platser som stimulerar människomöten, vistelse, 
uppträdanden, upplevelser, lek, vila, platser för betraktande, spontana och organiserade 
aktiviteter. 

- Söka synergier mellan inre och yttre rum (byggnader, gator, torg, parker, grönområden). 
- Ta vara på och ge utrymme för samverkan och mångkultur.  
- Särskilt gaturummen skall vara inspirerande för utevistelse. Fasader och gaturummet i harmoni, 

belysning av fasader och detaljer, belysning av statyer, konst, planteringar. Ytmaterial och 
sittplatser. 

- Utveckla och skapa platser för uppträdanden ex. Innegårdar, Strengbergs, Gamla energiverket, 
passagen, museets innegårdar. 

- Lekplatser där man själv kan bygga och hitta på. 
- Servicepunkter för cyklar, mopeder, elfordon, framtida fordon. 
- Informationsskyltar om byggnader och miljöer. Fysiska och digitala skyltar. 
- Göra tillsammmans aktiviteter som städdagar, skapa konst, bygga platser för umgänge. Främja och 

ta vara på nätverk och organisationer.  
- Lyhördhet för trender och utveckling. 
- Enkla kommunikationsvägar mellan aktivitetsarrangörer och tjänstemän.  
- Marknadsföring, kontaktpersoner, regler, anvisningar, uppföljning. 
- Skärmar som visar vad som är på gång i staden. 

 
TORGET 
De öppna ytorna är inte problemet. Det som omringar torget måste utvecklas och ska orsak att vistas på 
torget. ”Paviljong” på östra sidan av torget. Eventuellt väcka liv i Harald Andersins tankar om området 
framför rådhuset. 
 
ÅRSTIDERNA 
Alla årstider: ”Lär känna din stad” 
Föreläsningar, rundvandringar, guidningar. 
 
VÅREN 
- Föreläsningar, ex. Praktisk odling i stadsmiljö. 
- Marknader för lokala producenter. 
- Städdagar i centrum, stadsbor tillsammans.  
- Lekar, spel, motions- och rörelseaktiviteter. 
- Uppvisningar av resultat från Arbiskurser  
 
SOMMAREN 
- Jakobs Dagar m.m. 
- uppträdanden 
- Marknader, lokala producenter.  
- Offentlig konst, tillfällig konst.  
- Medborgararena, fysisk och digital 
- Street music 
- Filmförevisningar, storskärm ex. I skolparken. 
- Kyrkomusik 
 
 



HÖSTEN 
- Festivaler, Rusk, Jeppis Jazz, kyrkomusik. 
- Berättarkvällar (ex. cafe’ kvällar) 
- Skördemarknader 
 
VINTERN 
- Skridskobana för friåkning (musik + belysning + servering) 
- Korta skidspår och pulkaåkning i parker/grönområden. 
- Is- och småskulpturer. 
- Satsa på extra belysning under vinterhalvåret. 
- Tillfällig utebastu. 
- Jul på Södermalm. 
 
 
 
 
 


