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Luleås äldsta hus blir hem för
kreativitet
Gunnar Tåhlin vid Galärens fastighetsbolag i Luleå har fått "hur många
förfrågningar som helst" om vad som ska hända med ett av Luleås
äldsta gamla trähus, Bergströmska gården. Nu har beslut fattats.

Efter utvändig renovering har nyligen beslutats att huset, som ligger jämte
stadshuset, ska få hysa drömmar och idéer i stället för rena bostäder. Stina
Almkvist är projektledare för projektet Creative Nodes som ska förverkliga den
kreativa mötesplatsen. Hon är också egen företagare och arbetar som konsult
med kreativa näringar som specialitet. Målet är att på två till tre års sikt ha
skapat ett hus som bubblar av kreativitet och där framtidens upplevelser,
produkter och tjänster utvecklas för den globala marknaden. 

– Jag har tidigare kartlagt den kreativa näringen. Bland annat framkom då
önskemål om en gemensam samlingspunkt, till exempel ett fik och plats för
flera bolag att sitta tillsammans och arbeta på.

Undersökningar har också visat på ett behov för yngre, ännu inte etablerade
människor, att få möjlighet att möta redan professionella och lära av dem.
Dessa unga kanske startar företag inom en snar framtid men är ännu inte på
en sådan nivå att de utvecklat sitt nätverk och vet hur man tar sig fram. 

– I huset ska både finnas folk som stadigt hyr en plats, likaväl för folk som vill
hyra in sig kanske bara under ett par timmar.

På forskarspråk kallas dessa utrymmet för collaborative spaces, fast man kan
lika gärna säga ”kuliga huset”, menar Stina Almqvist.

Stina Almqvist planerar samarbete mot Jokkmokk via Strukturum inför den här
pilotsatsningen.

– Regionen som helhet här uppe behöver  visa vad vi kan och att vi har en
 kreativa växande näring. Fokus ska ligga på det kommersiella men vi ser
gärna att många mindre företag skapas, så det finns inga krav på några stora
bolag.Hon jämför Kulturens hus med ett visningshus och Bergströmska gården
som ett delaktighetshus, där många olika personer och aktörer kan träffas och
göra saker tillsammans. Här ska man också arrangera workshops och ge
kompetensutbildning inom olika områden som ny teknik, internationalisering
med mera.

Ett av exemplen på denna blandade form är Maker Space, skapat av
entreprenören och professorn Peter Parnes. Hans dotter Tova här bara tretton
år och sitter i styrelsen. Inom ramen för Maker Space träffas bland annat
människor som vill skapa med ny och gammal teknik och göra praktiska saker
tillsammans.

– I USA har biblioteken börjat hysa Makerspaces för att förmedla kunskap
utöver den bokliga. Själv är jag intresserad av datalogiskt tänkande säger
Peter Parnes. 

– Nu visas huset för presumtiva hyresgäster och sedan ska det byggas om
invändigt, innergården ska rustas och så hoppas vi klara till en invigning i
augusti, säger Gunnar Tåhlin från Galären fastigheter.
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