MANIFEST

Sex steg till
kulturtätare städer
I mångfalden ryms aldrig enfalden. Där möts människor och levnadssätt vilket är kärnan i
civilisationens utveckling. Platser kan vara kreativa, städer kan bära sin egen kulturella
identitet och kulturen kan bäras över alla gränser utan att tappa kraft. I den kraften finns
också nyckeln till förändring – dagens utmaningar ställer krav på nya livsstilar, och innebär
en förändring av vårt sätt att leva. Vår gemensamma kultur.

1. Injicera staden med kultur!
2. Våga släppa nyckeln!
3. Pröva med prototyper!
4. Låt konsten leva!
5. Omfamna mångfalden!
6. Inför kulturytefaktor!
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Injicera staden med kultur!

Sverige bygger så det knakar och det är just när samhället genomgår snabba förändringar som kulturen
blir extra viktig. Kulturen är meningsskapande, utforskande och alla kreativa näringars moder. Den
genererar lust och sammanhang i vardagen, men också arbetstillfällen, innovationer och nya företag.
Smart stadsplanering bidrar till att göra våra växande städer mer kulturtäta. Det är bra för enskilda
människor, det är bra för företagsamheten, det är bra för hela samhället.

Våga släppa nyckeln!

Kultur är värden som inte försvinner utan genererar mer kultur. Många av de mest lyckade projekten och
platserna skapar mening och värden med små gester. Kloka utvecklare ser värdet i ett kulturellt ekosystem
där de enskilda konstnärerna likaväl som de stora institutionerna måste rymmas. Tomma lokaler och övergivna
platser skapar inga värden. Det räcker långt att lämna över nyckeln och handlingsutrymmet.

Pröva med prototyper!

Staden är under ständig förändring och även de mest fantastiska palats är tillfälliga. Den eviga staden är nu,
ta vara på det som finns istället för att drömma om det som ännu inte existerar. Foodtrucks, pop up-parker och
konstprojekt i stadens mellanrum bevisar att det tillfälliga uppskattas högt. Testa med prototyper, utvärdera
tillsammans och ge stora möjligheter för ohämmad kreativitet. Det som är starkt slår rot när det finns grogrund
och näring.

Låt konsten leva!

Kultur är en katalysator som sätter igång processer utan att själv förbrukas, och konstnärligt arbete är en
mångfald av metodiskt gestaltade tolkningar. 1 procents-rekommendationen ska ge det utrymme som konsten
behöver, men den kulturella kompetensen behövs även i övriga 99 procent. Modiga utvecklare ser en fjärde
dimension av hållbarhet och ger därför förtroende, förutsättningar och mandat.

Omfamna mångfalden!

Enfalden är aldrig kreativ. På samma sätt som biologisk mångfald är nödvändig för att naturen ska överleva,
krävs kulturell mångfald för att staden ska leva. All kultur är lika fin. Det är brokigheten som gör staden attraktiv
och dit hör kulturen i alla dess former. Detta är en etablerad sanning i de flesta större städer: bredden är
spetsen och det som är obegripligt för vissa kan vara livsomvälvande upplevelser för andra.

Inför kulturytefaktor!

Kommuner har kraftfulla styrmedel för stadsutvecklingen. Parkeringsnorm och grönytefaktor är etablerade
riktvärden när bostadsområden och städer planeras. Kulturen kan mycket väl hanteras på ett liknande sätt
för att stärka stadens dynamik, livskraft och sammanhållning. Den som vågar göra kulturen till en prioriterad
planfråga kommer inte att misslyckas.
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