
Kvarteret K 



Välkomna till Eksjö! 

Befolkning: 16 790 (2015-12-31) 

    Eksjö: 10 210 

    Landsbygd: 3 575 

    Övriga orter: 3 005 

 
 



Eksjös läge 

 i Sverige 



Kort historisk bakgrund 











Hur hittar vi nya näringar i 

kulturkvarteret? 

• Vi har idag några tomma lokaler vid 

Eksjö museum. 

• Hur kan vi utnyttja lokalerna på ett 

bra sätt? 

• En förstudie startade på våren 2015. 

 



Syftet med förstudien 

En genomförd förstudie ska utgöra grunden för ett 

större projekt med mångas delaktighet för att lyfta fram 

trästadens unika möjligheter och tillgångar inför 

framtiden. 
 

Syftet är att utveckla en mötesplats / ett kvarter som 

ska utgöra en naturlig samlingspunkt  för invånare och 

besökare året runt och där generationer möts, upplever 

och skapar tillsammans. 
 

Kvarteret K utgör området i och omkring Museigården. 

 



Förstudiens uppdrag 
• Analysera områdets karaktär och 

aktörer 

• Belysa Eksjös unika 

hantverkshistoria och koppla den till 

nutid och framtid 

• Skapa en levande miljö med 

hantverk, skapande och pedagogik 

som inkluderar och berör många 

• Hur kan olika aktörer samverka 

inom Kvarteret K    

• Ge innovativa förslag till en 

utvecklad mötesplats 

 



Tidplan 
• Samtal , möte och information 

under vintern - våren 2015 

• Studieresa Limmared, Värnamo 

våren 2015 

• Beslut om medel från Regionen 

Jönköpings län sommaren 2015 

• Upphandling av projektledare 

sommaren 2015 

• Förstudien startade september 

2015 

• Redovisning mars 2016 

• Projektansökningar till Leader Astrid 

Lindgrens hembygd, Region 

Jönköpings län med flera 

 



Arbetssätt 
• Mångas engagemang 

• Inkluderande arbetssätt 

• Dialog och samtal 

• Låga trösklar 

• Eksjöbor och regionen 

• Föreningar, företag och det 

offentliga 

 



Workshops 
Oktober 2015 

Framtiden ”2020” 

Resursinventering 

 

November 2015 

Aktiviteter 

”Att skapa och bygga” 

 

Januari 2016 

Värdering och fokusering utifrån 

genomförbarhet och effekt 

 



10 konkreta utvecklingsmöjligheter 

• Skapa 2-3 grundutrustade konstnärs/hantverksateljéer 

• Kvällsöppet café inom området 

• Multifunktionell lokal för dans, föreläsningar och möten 

• Mobil utomhusscen 

• Spegla stadens hantverkshistoria. Fokus på guld, silver o tenn 

samt de unika interiöra målningarna 

• Museipedagogisk verksamhet för skolklasser 

• Hantverkskurser 

• Högskolekurser inom hantverk och byggnadsvård 

• Utveckla professionell guidning 

• Förnya den militärhistoriska utställningen 

 



Kulturkvarteret står inte tomt 

Evenemang i den gamla  

kulturmiljön där trästaden  

ofta står som kuliss: 

• Julmarknad 

• Kammarmusikfestival 

• Stadslopp 

• Cykellopp 

• Motorevenemang 

• Tattoo 

• Stadsfest 

 



Välkomna till Eksjö! 

Tack! 

/Lars Persson 

lars.persson@eksjo.se 

Tfn+46 381-361 04 

mailto:lars.persson@eksjo.se

