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Vad vill unga ha i Varbergs stadskärna? 
Hur vill unga varbergare att vår stadskärna ska se ut och vad tycker de är det viktigaste? 

Det är mycket som händer i Varbergs stad och ett intensivt arbete pågår med att göra 
stadskärnan till den bästa. Viktiga för arbetet är att tänka hållbarhet; ekonomisk, social och 
ekologisk. Människor skall må bra av att vara på västkustens kreativa mittpunkt. 

Under våren har tredjeårs elever på Samhällsprogrammets beteendeinrikting arbetat med att ta 
fram nio förslag på vad unga vill se mer av i staden. Uppdraget fick de av NOD, Näringslivs- och 
destinationskontoret som också frågat mindre barn om vad de tycker är viktigt under våren. 

Gymnasieeleverna redovisade sina projekt via länk och Carolina Arvidsson och Louise 
Wallmander från NOD deltog. I första urvalet valdes fem av de nio grupperna ut för att 
presentera sina idéer framför en jury på Impact House* den 29:e maj. Den grupp som vinner 
kommer att förutom äran få priser som tack för sina kreativa insatser.  

Juryn består av Stadsarkitekt Maria Söderlund, Destinationsutvecklare Magnus Thomson, 
Utvecklare offentlig plats Katarina Leo och Kulturgeograf Lina Persson 

Praktisk info 
Välkomna på redovisning och final den 29:e maj kl 14:30 på Östra Långgatan 47 Varberg. 
Eleverna kan komma att redovisa via länk till juryn som är på plats. Aktiviteten beräknas ta 
ungefär en timme. 

Fakta om projektet 
Aktiviteten är en del av EU-projektet ”BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag” där NOD 
tillsammans med kollegor inom kommunen och externa samarbetspartners vill bidra till ett 
attraktivt och levande Varberg. Projektet finansieras av Regionalfonden och Region Halland. 

Kontaktuppgifter 
Carolina Arvidsson 
Projektkoordinator Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs Kommun 
Tele: 034086805, 0709104568 

Maria Hylander 
Lärare, Samhällsvetenskapsprogrammet, Peder Skrivaresskola, Varbergs Kommun 
Tele: 0721516117 

*Impact House Halland är en ny mötesplats i Varberg där offentlig sektor, företag, föreningar,
akademi och privatpersoner kan mötas för att jobba med sociala innovationer och hållbar
samhällsutveckling. Mer info om detta genom projektledaren Christian Frick, 0709167316
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