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HOFS LIFS
En ny form av plats för egna initiativ och 
verkliga möten

Hofs Lifs är en konkret idé om ett litet nutida kulturhus i 
Växjö. Det rör sig om en engagerande mötesplats som ska 
kunna användas av många - på många olika sätt. 

Fullt utbyggt kommer Hofs Lifs att innehålla följande delar: 

•    Kunskapscenter och utställningshall
•    Kompetensutveckling och personalvård
•    Öppna ateljéer och konstlaboratorium
•    Praktikplatser, rehabilitering, sociala tjänster (pågående) 
•    Kafé, scen, surdegsbageri och trädgård

Det ska vara nära till kulturen. Till att själv göra och 
medverka till kultur. Hofs Lifs vill inspirera till ökad kulturell 
närvaro i det vardagliga livet. 



UNDER UPPBY



UNDER UPPBY

KULTURHUS UNDER UPPBYGGNAD 

”Under uppbyggnad” – det vilar något ödmjukt, och 
också något befriande över detta tillstånd. Parallellen 
till att vara människa ligger nära till hands.  
Det påminner om att vi alla är under uppbyggnad. Vi 
blir aldrig helt färdiga. Och det är som det ska vara. 

Hofs Lifs är under uppbyggnad. Så har det varit 
alltsedan starten i mars 2010. Kulturverksamhet, 
rehabilitering, praktik och arbetsträning har 
kombinerats med ombyggnad av lokalerna, ett arbete 
som vi själva utför. Vår förhoppning är att Hofs Lifs 
alltid kommer att befinna sig i utveckling, rörelse och 
uppbyggnad. Samtidigt är det nödvändigt med fasta 
konturer och en tydlig identitet. 

På regional och lokal nivå vill vi utveckla ett samarbete 
med kulturliv, näringsliv, offentliga aktörer och 
vetenskapliga institutioner. 





UNDER UPPBY

FÖRÄNDRING

Hofs Lifs står för kulturella, sociala och konstnärliga 
möjligheter. Möjligheter till att skapa och förverkliga. 
Kultur, hantverk och konst utgör vår tids stora 
kraft- och kunskapskälla.

Kulturen bär på en förändringsmöjliggörande kraft.  
När kulturen tillämpas på nya sätt och inom helt 
oprövade områden, bidrar det till att hela samhället 
utvecklas.

Det genomgående temat för Hofs Lifs är kulturens 
koppling till hållbar samhällsutveckling. Med 
hjälp av kultur och social konst möjliggörs önskad 
förändring - såväl samhällelig förändring som 
individuell förändring. Kultur kan motivera och 
inspirera till hållbar utveckling.



MÖJLIGGÖRANDE

Hofs Lifs vill vara en modern kulturmötesplats i 
arbete, vardag och liv. Samtidigt en lokal plattform 
för exponering av kulturens samhällsutvecklande 
funktion och en gynnsam miljö för kultursociala 
uppfinningar. 

Ambitionen är att utveckla nya tillämpningsområden 
för kulturen inom ekonomi, stadsplanering, 
kompetensutveckling, personalvård, profylax, recept, 
rehabilitering, skola, vård, omsorg etc.







PRAKTIK, ARBETSTRÄNING, REHABILITERING

Hofs Lifs bedriver verksamhet för arbetssökande och 
sjukskrivna. Vi har omkring 40 deltagarplatser att 
erbjuda. Uppdragsgivare för närvarande är 
Arbetsförmedlingen och Växjö samordningsförbund.

Upplägget består av kulturell aktivitet inom hantverk, 
trädgård, natur, mat, ord, bild, textil, berättelse, rörelse 
och egna projekt. Praktik eller sysselsättning med 
rehabiliterande inslag finns inom kök, bageri, kafé, 
trädgård, odling, ombyggnad, produktutveckling och 
kulturprojekt. Allt sammantaget inklusive strukturen över 
dagen, det sociala livet och den arbetslivsinriktade 
handledningen bidrar till en konstruktiv process som 
leder till nyorientering med bestående resultat.

Effekten av ett deltagande kan röra sig om återgång till 
ordinarie arbete, studier, nytt arbete, arbetsträning, 
praktik, starta eget, meningsfullare vardag, förbättrad 
hälsa, kartlagd arbetsförmåga.



KULTUR SOM KOMPETENSUTVECKLING, 
FORTBILDNING, PERSONALVÅRD

Hofs Lifs kommer att initiera kompetensutveckling, 
personalvård, kultur på recept samt kreativa 
företagstjänster.

Genom hantverk, konst och kultur öppnas nya 
möjligheter upp. Vi får förändrade perspektiv på oss 
själva och omvärlden. Andra domäner tas i anspråk. 
Alldeles påtagligt utvecklar vi nya sidor genom 
kulturen.
 

En framgångsrik hantering av medarbetarnas hälsa 
och utveckling blir allt viktigare för arbetsgivare idag. 
Hofs Lifs erbjuder ett arbetssätt med handgripligt 
kulturell verksamhet och skapande som visat sig ge 
goda resultat. Med kulturen som medel skapas ett 
kreativt arbetsliv där mänskligt växande står i fokus 
för tillväxt. 







KUNSKAP OCH UTSTÄLLNING

I skärningspunkten konst, vetenskap och 
livsåskådning planerar Hofs Lifs för ett helt nytt 
utställningssammanhang och kunskapscenter. 

Avsikten är att totalinspirera och öka medvetenheten 
om kulturens betydelse för hållbar utveckling. 
Samarbetet mellan kulturlivet och näringslivet är ett 
särskilt prioriterat område att belysa.



TRÄDGÅRD

Invid Hofs Lifs entré på Linnégatan finns en liten 
gård. Där har vi brutit upp asfalten och anlagt en 
urban trädgårdsoas med vilken vi vill välkomna våra 
besökare. Alla växter är förkultiverade i den egna 
verksamheten. Till nästa säsong planeras för en 
enkel butik med plantor och hantverk.







KULTUREVENEMANG

Under våren 2012 startar vi upp ett öppet 
kulturutbud: ”Hofs Lifs Social Club”. 
Utbudet kommer bland annat bestå av 
öppna ateljéer, seminarier, utställningar, 
basarer, musik- och poesievenemang.
 
Det går också fint att hyra Hofs Lifs lokaler 
för alldeles egna arrangemang.



SAMTIDSFOKUS

Hofs Lifs bedriver omvärldsanalys ur ett kulturellt och 
socialt perspektiv. Ambitionen är att återkommande 
bjuda in till angelägna samtal och föreläsningar om 
vår samtid.

Vad kännetecknar vår tid? 

Vilka är vår tids möjligheter? 

Vad lider vi brist på? 

På vilket sätt behöver samhället omformas för att 
möta vår tids situation?







UNGDOMAR

Hofs Lifs arbetar för att möjliggöra ungdomars 
kulturinitiativ. De två senaste åren har en grupp 
ungdomar sommarjobbat på Hofs Lifs. Deras 
uppgift har varit att knyta kontakter och skapa 
förutsättningar för ungdomars kulturengagemang. 
Hofs Lifs kommande ungdomsutbud kretsar kring 
kultur som hållbar samhällsutveckling och vi vill 
konkret knyta an till visionen om Växjö som 
”Europas grönaste stad”.



BISTÅND

Nyskapande former av biståndsprojekt har sin 
naturliga plattform inom Hofs Lifs. 

Vad innebär det egentligen att satsa på sig själv?! 

Att verkligen hjälpa en annan människa är det mest 
kreativa du kan ta dig för. 







KAFÉ & BAGERI

Kaféet i det framväxande kulturhuset bjuder på ett 
karaktärsfullt och trivsamt sortiment. Det finns ett 
rejält utrymme för nyfikenhet och förvåning. Goda, 
glada och glamoröst vegetariska soppor samsas med 
estetiskt rå föda och dito drycker samt varianter av 
pannacotta, som världen ännu inte skådat.

I det blivande bageriet bakas surdegsbröd. Detta bröd 
utgör grunden för Hofs Lifs som modern och 
medmänsklig mötesplats. Ut ur ugnarna kommer det 
också finska pinnar, piroger och oemotståndliga 
kardemummabullar.  

Kulturevenemang och föreläsningar arrangeras i harmoni 
med kafélivet. Det kommer också att göras test med 
kulturfrukost, soppteater och söndagsbrunch.



NÄRINGSLIVETS KOPPLING TILL KULTURLIVET
 

Det behövs fler tidsenliga mötesplatser. Kulturen 
skapar förbättrad livskvalitet och social dynamik, vilket i 
sin tur genererar förutsättningar för framsteg och 
ekonomisk tillväxt. Avsikten med Hofs Lifs är att 
bidraga till regionens utveckling. Ett samarbete med 
näringslivet kring Hofs Lifs är av avgörande betydelse. 
Det innebär att ta ett gemensamt samhällsansvar.
 

Ett förverkligande av Hofs Lifs leder till regional 
utveckling, i form av:

•  attraktivare livsmiljö
•  stimulerad kreativitet och förstärkt social resiliens
•  breddad och fördjupad kulturell infrastruktur
•  stärkt lokalregional identitet
•  uppmärksamhet
•  fler arbetstillfällen av nyskapande karaktär
•  förbättrad psykosocial hälsa och fler i arbete







KULTUR SOM SPONSRING 

Vi vill varmt tacka våra sponsorer och samarbetsparter som 
gör att vi kan förverkliga kulturhusidén och ytterligare höja 
kvaliteten på Hofs Lifs.

• Ekströms Färghus - Colorama • JKS Golv
• Räppe Såg & Byggvaror • Fotograf Sofia Ernerot
• Markservice i Växjö AB • Griffel
• Arbetsförmedlingen  • Växjö samordningsförbund
• Växjö kommun  • VöFAB

Vi gillar sponsring. De bidrag, produkter och tjänster vi 
får gör att vi i Växjö kan bygga upp en helt ny form av 
mötesplats. Kulturhuset Hofs Lifs skulle annars förbli en 
idé. Tack vare sponsring får du fler och bättre lokala 
möjligheter till kultur och hållbar utveckling. 
Det mest kreativa sättet att använda pengar är att skänka 
dem vidare till någon annan som behöver dem. 

Vill du veta mer om kultursponsring, 
kontakta Daniel Ekman 070-633 93 23



LOKALERNA

Hofs Lifs lokaler ligger på Linnégatan 20 centralt i 
Växjö. Huset är Volvo Davidsons gamla bilpalats från 
1955, ritat av den legendariske danske arkitekten 
Bent Jørgen Jørgensen. På den tiden var detta landets 
mest moderna bilanläggning. Nu lämpar sig ytorna 
väldigt väl för kultur. 

Hofs Lifs 600 kvadratmeter rymmer ateljé, verkstad, 
utställningsytor, kök, bageri, kafé, mötesrum och 
kontor. Lokalerna är karaktärsfulla och håller på att 
utvecklas till en nutida kulturmötesplats. 

På gården utanför finns Hofs Lifs urbana 
trädgårdsoas, i skydd av en konstnärlig installation 
med blåmålade störar.





VÅRT NAMN

Hofs Lifs, som vi stavar med “f”, har vi fått överta av den 
legendariska livsmedelsaffären Hovs Livs i Växjö. Denna 
rörelse grundades av Yngve Svensson 1948 och avslutades 
2001.

Hovs Livs affärsidé var ”service, kvalitet, omtanke”, och man 
lyckades verkligen leva upp till sina ideal. Hovs Livs historia 
ger oss identitet och inspiration. I stället för prinskorvar och 
ostar fyller vi vårt Hofs Lifs med andra livsförnödenheter, 
med kultur i olika former.

IDÉBUREN VERKSAMHET

Hofs Lifs drivs av en ideell förening vars ändamål är att 
skapa ett nytt kulturhus i Växjö. För närvarande bedriver 
föreningen verksamhet med kultur som rehabilitering och 
arbetsträning. En planerad utökning med kafé, bageri och 
evenemang påbörjas våren 2012. 



JOBBA HOS OSS

Engagemang och arbete inom Hofs Lifs baseras på viljan 
att utföra något djupt meningsfullt.  Den sociala frågan är en 
kulturfråga. Skicka gärna in din intresseanmälan och berätta 
vem du är och vad du vill göra.
 

MEDARBETARE

Hans Andersen – hantverk, produktutveckling, bageri
Bibi Karlsson – trädgård, hantverk
Kirsti Salovaara – samtal, kök, rörelse
Stina Fries – ord, bild, textil
Tina Törnblom – samtal, samordning, ekonomi
Isabel Andersson – samtal, jobbcoachning
Daniel Ekman – organisering, utveckling, kommunikation



Linnégatan 20, 352 33 VÄXJÖ
0470-76 35 93, 070-633 38 18
hofslifs@hofslifs.se | www.hofslifs.se


