Skarpa Uppdrag
Älvstranden Utveckling AB:s kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling.
Målet (visionen) är att skapa en stad med en blandning för människor där
man kan bo och arbeta under alla faser i livet, men vad innebär det att
utveckla en stad? Stadsutveckling handlar om att utreda, planera och
genomföra byggnation av bostäder, kontor, skolor, parker, mötesplatser
och hur staden bland annat ska hantera avfall, energi, översvämningar,
trygghet etc. Det är väldigt viktigt att involvera de som bor och verkar i
staden i utvecklingen då det är deras framtida stad som man planerar.
Ett viktigt perspektiv i arbetet är barnperspektivet och att lyssna till barnens
tankar och idéer om hur de vill att staden ska utvecklas, därför behöver vi er
hjälp.
Tips på frågor att diskutera i klassrummet
Vilka olika verksamheter behövs i en stad?
Vad finns det för fysiska mötesplatser idag, där människor träffas?
Hur förflyttar man sig i städer idag?
Uppdrag F-3
En viktig del i ett barns miljö är vägen mellan hemmet och skolan, det viktigaste är
självklart att den är trygg och säker men också att den är levande och intressant.
Om du kunde gå till din skola hur skulle du då vilja att vägen mellan ditt hem och
skolan var utformad, och vad vill du ska finnas längs vägen?

Uppdrag 4-6
Ett problem man står inför när ska planera en stadsmiljö är att hur man kan skapa
gemensamhetsytor, så som parker och torg tex. Områden som är inbjudande och
attraktiva för flera olika grupper av människor i alla åldrar.
Hur kan man skapa ett varierat utbud av dessa platser?
Hur vill du att en sådan allmän gemensamhetsyta ska se ut?
Uppdrag 7-9
När man skapar en stadsdel är det viktigt med en stor variation av platser,
bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet - som är
öppen, inbjudande, lever året runt och under alla tider på dygnet. Vi vill även att
barns och ungas kreativitet ska tas tillvara och att konst och kultur ska bidra till
identitetsskapande, sammanhang och förändring.
Vi vill att du skapar en sådan stadsdel och bestämmer var den ska ligga, försök
även att utnyttja de förutsättningar som redan finns på platsen. Planera för bostäder, gator, verksamheter och platser mm.
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