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Säkra och bra utemiljöer för barn och unga är målet med Disorders arbete inom Amiralsstaden. Det menar
landskapsarkitekten Johanna Bratel, som är den ena halvan av det Malmöbaserade
landskapsarkitektkollektivet.
Tillsammans med sin kollega Karin Andersson driver Johanna dialoger och utvecklingsarbeten i området för att utveckla
och förbättra utomhusmiljöerna.
Redan år 2015 började Karin och Johanna att arbeta Amiralsstaden. Då arbetade de på en mer strategisk nivå, men har
sedan dess strävat efter att få ner orden, idéerna och tankarna om Amiralsstaden till något praktiskt. Och nu efter lite mer
än två års arbete börjar de första resultaten att ta form, berättar Johanna:
– I våras genomförde vi en dialogprocess med fokus på barn och unga, där vi har tagit fram idéer för att omgestalta
utomhusmiljöerna runt Rosengårds centrum. Och på två av platserna håller det nu på att byggas om – ”as we speak”.
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Hon fortsätter:
– Det är delvis ett resultat av dialogen som vi hade under våren, men också av den dialogprocess som vi påbörjade redan
förra våren.

En grönare och mer lekfull utemiljö
Den första utemiljön som byggs om är den så kallade biblioteksplatsen i Rosengårds centrum. Där kommer bland annat
träd och en grönvägg av klätterväxter att planteras mot sporthallen. Dessutom kommer platsen att få nya och ﬂer
sittmöbler.
– Tanken med sittmöblerna är inte att de bara är sittmöbler utan att de också har någon form av lekstruktur. På så vis är
de mycket mer lekfulla än en vanlig bänk. Du kommer med andra ord att både kunna sitta och leka på dem, berättar
Johanna.
Den andra platsen som håller på att byggas om är den så kallade Tandläkarplatsen i Rosengårds centrum. Där kommer
det att ﬁnnas en lekplats som även kan användas som ett utegym.
– Detta är något som många efterfrågar då det just nu bara ﬁnns en jätteliten lekplats på parkeringen vid Rosengårds
centrum. Tanken med den här platsen är att barn ska kunna leka där, säger Johanna.

Nästa projekt – folketshus och busshållplatsen
Ett projekt som de precis har börjat arbeta med är ett samarbete med folketshus i Rosengårds centrum.

– Vi har pratat om att i ett första steg använda oss av de möbler som vi tog fram förra sommaren. Kanske uppgradera
dem och addera mer grönt, för att på det sättet börja arbeta med ytorna utanför folketshus, säger Johanna.

Tandläkarplatsen ligger vid den övre pluppen, medan biblioteksplatsen ligger vid den nedre.

Hon fortsätter:
– Vi tittar också på hur vi kan utveckla busshållplatsen på Amiralsgatan då många har uttryckt att de upplever den som
otrygg.

