Åtta punkter för attraktivare städer
Jan Christian Vestre

Under konferensen Urban Green Talks på Elmia Park den 24 september 2019, föreläste Jan
Christian Vestre på möbelföretaget Vestre om hur man kan skapa attraktivare städer med
välplanerade utemiljöer. Han redovisade åtta punkter som sammanfattar hans tankar kring hur
vi måste bli bättre på att skapa en känsla av tillhörighet istället för uteslutning.
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1. Gör mötesplatser mer attraktiva
Behöver inte betyda dyra, storslagna planer. Kan vara enkla saker som att det är rent och
snyggt och tillräckligt med installationer, till exempel en möjlighet att sätta sig ned.
2. Tillgänglighet för alla
Vi ser en ökad privatisering av utomhusområden. Det är inget problem om det är öppet för
alla. På ett privat område i Oslo-området fick vi ställa ut bänkar med bord, trots att det låg
strax utanför en restaurang. En demokratisering av stadsrummet som gynnar alla.
3. Allsidiga stadsrum
På Times Square i New York tränar mängder med människor yoga tillsammans på morgonen.
Senare på dagen äter människor lunch, på kvällen kan de lyssna på en konsert. Ibland pågår

klimatdemonstrationer. I täta städer ska fler dela på samma plats. Därför finns behov av ett
flexibelt stadsrum där man enkelt kan flytta runt installationer.
4. Koppla av
Jag är lite skeptisk till Smart cities eftersom jag tycker mig se en motreaktion till teknikrevolutionen med wifi och usb-uttag överallt. Jag tror att städer där man kan koppla av och
socialisera som människor blir det stora i framtiden.
5. El- och självkörande bilar
Hälften av alla nya bilar i Norge idag är elbilar, och vi kommer snart att få självkörande bilar
på våra gator. Våra städer kommer att se helt annorlunda ut om några år, och det kommer att
frigöras en massa plats för till exempel små så kallade pocket park.
6. Lokal identitet allt viktigare
Människor mister sin tillhörighet till samhället. Vi måste bli bättre på att ta utgångspunkt i
den lokala identiteten.
7. Kvalitet och hållbarhet
Bort med slit och släng, in med kvalitet och hållbara lösningar. Vi får ofta frågan; är det inte
svårt att göra saker som varar längre? Nej, säger vi.
8. Trygghet
Trygghet skapas av attraktiva stadsrum som känns bra att vara i. Vi ser att folkligt
engagemang ökar, ofta i små frågor eller små lokala områden, som en enskild gata. Det måste
vi använda som en positiv kraft. Jag blir arg när jag ser hur de installerar skydd på bänkar så
att hemlösa inte ska kunna lägga sig ner. Jag tror att vi i Norden, med vår allemansrätt, har ett
mer demokratiserat stadsrum, där vi inte ser så kallad hostile design i så stor utsträckning här.

