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Hofs Lifs vill utveckla den här platsen
och renovera byggnaden! Målet är
att öppna upp en kulturell träffpunkt
på Ringsberg/Kristineberg.
Många stöder oss i önskan att göra Kristineberg/
Ringsberg till ett område med kultur, trädgård, mat,
kreativitet och gemenskap. Tillsammans kan vi utveckla
en fantastisk plats med upplevelser för många.
Du som privatperson och företag kan stödja utvecklingen
genom att bidra till ombyggnaden!
Till finansieringen finns en så kallad crowdfunding där du
kan ge ett bidrag som du själv bestämmer storleken på.
För inbetalning använd
Hofs Lifs bankgiro: 728-0878
alternativt Hofs Lifs Swish: 070-633 93 23

Vi har alla planer klara för en ny kulturell plattform på
200 kvadratmeter i våra nuvarande lokaler. Det blir
en kombination av mat, scen, öppen verkstad, ateljé,
trädgård, butik, kunskapscenter och utställningar. Syftet
är att erbjuda en offentlig mötesplats för det goda
samtalet, ett forum för inspiration, utbyte av idéer
och för skapande. Inrättningen ger förutsättningar för
delaktighet och bildar ett showroom för det kulturella
entreprenörskapet i Växjö. Det blir ett centrum för
kulturell innovation.
Våra lokaler är ursprungligen en garage- och
verkstadsbyggnad från 1930-talet som hörde till
Kristinebergs bryggeri. Här reparerades dricka-bilarna
under bryggeritiden. Huset är charmfullt och har de
flesta spåren kvar från en annan tid. I Växjö utgör
detta en unik miljö. När nu byggnaden levandegörs
passar den förträffligt till kultur och folklig mötesplats.
Kostnaderna för anpassningen i de kulturhistoriska
lokalerna beräknas till 500.000 kronor och omfattar
bland annat: flytt av kök med förbättrad kapacitet, ny
servering med bardisk på den gamla lastbilslyften,
arbetsbänkar och hyllor, befintlig smörjgrop förses
med glasgolv och belysning, filmduk och projektor, ny
vedkamin, nya fönster i verkstadsdelen, smärre insatser
för el, vatten, avlopp, belysning och måleri.

Hofs Lifs är en ideell kulturförening som utvecklar
trädgård och mark inom Ringsberg/Kristineberg på
uppdrag av VöFAB. Vi etablerades 2002 och har
genom åren funnits på olika platser i staden där vi
förädlat platser genom att arbeta med byggnader,
trädgård och kultur. I fokus för Hofs Lifs verksamhet
står det ömsesidiga utbytet av idéer, kunskaper och
handlingskraft för en mera hållbar samhällsutveckling. Sedan 2014 är vi lokaliserade till Kristineberg i
Växjö. En succé förra säsongen var en serie
trädgårdsluncher med menyer inspirerad av platsen
och det vi odlar. Genom ett samarbete med
Arbetsförmedlingen tar vi emot människor för praktik
och rehabilitering. Vi har också samarbetat med de
skolor och andra kulturaktörer som finns i närheten:
Ringsbergskolan, PM trädgård, Det fria ordets hus,
Restaurangskolan, Regionteatern och Kulturskolan.
Hofs Lifs fick nationell och internationell uppmärksamhet
i samband med Solrosfältet 2011-2015 - ett två hektar
stort organiskt konstverk mitt i Växjö.
KONTAKT Daniel Ekman
Hofs Lifs

CKI - CENTRUM FÖR KULTURELL INNOVATION
Kungsgatan 29-31 352 33 VÄXJÖ
daniel.ekman@oask.se
070-633 93 23, 070-633 38 18
www.hofslifs.se facebook.com/hofslifs instagram.com/hofs_lifs
- tänk dig något som inte finns, men som borde funnits för längesen
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