GLADA MÄNNISKOR OCH
DOFTEN AV GRILLAT – ETT
KONKRET RESULTAT
2013-07-03
Av: Malmö stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande från och med 1 juli, invigningstalade på Örtagårdstorget.
Foto: Sanna Dolck.
Hösten 2010 började vi samla in idéer från de boende i Rosengård angående hur man kunde utveckla
Rosengårdsstråket. Vad saknas och vad önskas? Vad kan bli bättre och vad är redan bra? Det handlade om allt från
belysning, bänkar och grönska, till nya mötesplatser, insatser för ökad trygghet och plats för arrangemang. Dessa
önskemål och idéer har sedan vävts in i planering och gestaltningsarbete och den 27 juni kunde vi äntligen inviga
Rosengårds nya torg.
I planerings- och utvecklingsarbete jobbas det så mycket med visioner, planer och nätverkande för att förverkliga stora
idéer. Därför är det väldigt roligt att då och då få gå ner på en så konkret nivå där resultaten av ens arbete synliggörs
genom glada människor, nyﬁkna barn, doften av grillat och musik som strömmar ur högtalarna och får hela torget att
vibrera.

Handlarna i de intilliggande bokalerna (MKBs koncept bostad + lokal) ﬂyttade ut sina verksamheter och serverade mat på
torget. Barnen dansade, ﬁck ballonger och jublade när Behrang Miri stod på scen. Äldre kvinnor stationerade sig på
bänkarna och iakttog uppståndelsen. Jag tror att vi alla kände att ”såhär borde det alltid vara!”.
En invigning är en invigning och idag är det rent och städat på torget igen, luftigare och mer glest på folk. Men
mötesplatsen som vi ville skapa ﬁnns kvar, boende och verksamhetsutövare har fått provsmaka torgets möjligheter och
bokalägarna smider redan nu planer på nästa torgfest – en matfestival efter Ramadan i augusti.
Nu ser vi fram emot vår nästa invigning. Den 28 september inviger vi ytterligare en mötesplats längs Rosengårdsstråket –
en parkeringsplats som görs om till en aktivitetsyta.

Artiklar om invigningsfesten:
Torget ska lyfta området: http://www.sydsvenskan.se/malmo/torget-ska-lyfta-omradet/
Stor fest på Örtagårdstorget:
http://www.nyhetssida.se/wp-viewer/index.php?post=1269773-stor-fest-pa-ortagardstorget

