
HEDEN SOM EN SOCIAL SCIENCE PARK 
en central mötesplats för Västra Götalandsregionen 
 
SAMMANFATTNING  
(Förslaget, en stomme till Hedens disposition, redovisas i sin helhet i bifogade pdf:fil.) 
 
Förslaget: Kommunen har under åtskilliga decennier reserverat Heden för något stort. 
Nu har tillfället kommit. Kommunen ska enligt beslut satsa på medborgardelaktighet. 
Medborgarorganisationer står beredda likaså stadsdelsnämnderna. Forskarna har i dagarna presenterat 
en rapport om medborgardelaktighet. Den påvisar både styrkor och svagheter samt möjligheter och hot 
med ett ökat medborgarinflytande. Det krävs mycket praktik och experimenterande där alla 
intressenter inkluderas för att utfallet ska bli bra. Det är svårsmälta teorier som ska prövas och göras 
begripliga för gräsrötterna och det är stora brister i samhällskroppen som ska åtgärdas. Det krävs 
arenor för såväl infrastrukturella som lokala frågor.  
 
Det är här som Göteborg som regioncentra och Heden + Trädgårdsföreningen som vedertagen central 
mötesplats blir intressant att diskutera som en Social Science Park med filialer i stadsdelar och 
kommuner inom Västra Götalandsregionen.  
 
Tanken är att intressenterna ingår partnerskap och arbetar i första skedet fram en virtuell modell som 
efter konsekvensstudier successivt förverkligas genom en social upphandling. Vi kan omgående få 
med oss hela regionen i en process där en mångfald av såväl lokala som globala behov blir prövade 
och tillfredsställda inom ramen för hållbar utveckling. Där nätverk och strömningar av varierande 
struktur och hastighet samverkar. Det sker såväl uppifrån- som nerifråninbjudningar till 
medborgardeltagande. Det kommer att krävas kompetenshöjande utbildningar som stimulerar 
innovativt tänkande och konflikthantering samt skapandet av de nya verktyg och verksamheter som 
krävs för att få hållbar utveckling. Uttolkare och bestyrare blir en ny roll i planeringen. Kreativa 
spänningar och starka band till intressenterna samt mångfalden av röster uppmuntras. Djupdemokrati 
tillämpas. Dialogen ges tid och utrymme.  
 
Heden som den centrala mötesplatsen tar sig an de övergripande frågorna och avgör t ex det som bör  
styras uppifrån och det som bäst får växa fram av sig själv. Här tillses att medborgardialogen blir en 
ständig verksamhet där möten och processer kopplas samman och samverkar. Det är också viktigt att 
samverkan med de lokala fungerar och genererar medborgaranda som i sin tur leder till förstärkt såväl 
humant som socialt kapital. Mistra Urban Futures ambitioner att bli världsbäst i stadsplanering infrias.  
 
Den förslagna gestaltningen av området, som redovisas i den bifogade pdf-filen innebär att Heden som 
hed bevaras och förhöjs. Nuvarande idrott inom området består och kompletteras. Förutom dess 
grundfunktioner utvecklas nya typer av verksamheter och boenden samt nya former för möten, 
utbildning, interaktioner, trafik, omvårdnad, rättigheter, livsstilar, hälsa, mathållning, upplevelser, 
kultur, underhållning och allt det andra som behandlas inom områdets plattformar.  
Dess innehåll och centrala läge mellan Avenyn och Evenemangsstråket kommer att locka till sig inte 
bara regionens invånare utan turister, forskare och stadsutvecklare från hela världen. Hela området 
kommer att blomstra trots att centrum förskjuts mot älven. Dess öppna former och positiva utstrålning 
kommer att nå långt utanför Västra Götalandsregionen gränser. Vi får nya exportprodukter inte minst i 
form av kunniga stadsutvecklare.  
  
Bilaga: pdf:fil som redovisar förslaget. 
 
Länkar till  www.medborgarkraften.com som redovisar Heden. 
http://www.medborgarkraften.org/forumamne/forumheden12index.htm
 
http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden12index.htm
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