Motion om Makerspace
Vad är Makerspace? (*1)
Ett makerspace kan beskrivas som en permanent skaparverkstad, där användarna får tillgång till
lokal och utrustning för kreativt skapande.
Makerspace kommer ur hackerspacerörelsen, vilken har funnits sedan 90-talet men som tog fart
i mitten av 00-talet. Hackerspace är ställen där datorintresserade kan träffas för att antingen
arbeta med sina egna projekt, samarbeta med andra eller bara utbyta kunskap och
erfarenheter.
Parallellt med hackerspacerörelsen skapades i Australien projektet Men's sheds1 , vilket även
det kan ses som en föregångare till makerspace. Projektet startade som ett folkhälsoprojekt, där
tanken var att förbättra äldre mäns psykiska hälsa genom att skapa mötesplatser där männen
kunde arbeta med hantverksprojekt tillsammans med andra.
Makerspace har inslag av både datorteknik och hantverk. Makerspacerörelsen har kretsat
mycket kring 3D-skrivare, men vanligtvis finns även utrustning för bearbetning av textil, trä och
metall.
Utöver kreativt skapande är möten och kunskapsdelning det som definierar ett makerspace. I
och med att så vitt skilda aktiviteter företas i samma lokal möts människor med olika bakgrund
och ålder på ett sätt som få ställen i samhället kan erbjuda. Det är heller inga flyktiga möten,
utan ofta spenderar deltagarna många timmar i samma lokal, vilket skapar förtrogenhet mellan
användarna.
Kunskapsdelningen sker kanske främst mellan människor som sysslar med liknande projekt,
men sker även över områdesgränserna. Om man ser på vad som har skapats på makerspaces så
är mycket olika hybridlösningar, till exempel ”smarta” tyger; en förening av textilfärdighet och
datorkunnande. Denna typ av kunskapsdelning och skapande är ovanlig i dagens samhälle och i
kombination med det kravlösa sammanhang som ett makerspace erbjuder är det smått unikt.
Varför i Kävlinge kommun?
Makerspace är ett sätt att aktivera ungdomar men också kunna överbrygga generationsklyftor
och andra sociala barriärer och är därför ett bra medel för att få ut fler i arbete och att trigga en
nyfikenhet och läslust. Ett makerspace kan lägga grunden för framtida karriärmöjlighet och nya
företag i kommunen.
Förebyggande
Makerspace kan även hjälpa i det förebyggande arbetet mot otrygghet då generationer som har
en plats att mötas ger en igenkänning ute på stan och en gemenskap. Även psykisk ohälsa kan
förebyggas när man får tillfälle att samtala med gemensamt utgångsläge.

Vad behövs
• Lokal
• Budget
• Glädje och inspiration!
Med anledning av ovanstående föreslår jag
•
•

Att Moderaterna driver frågan att Kävlinge Kommun ska tillhandhålla lokal med internet
och vara drivande i att få igång ett Makerspace i Kävlinge alt i Löddeköpinge.
Att Moderaterna driver frågan att Kävlinge Kommun i samband med makerspace skall ge
möjlighet att använda Kommunal infrastruktur för tekniska experiment (ej kommersiell
natur). Ex amatörradio, tillgång till internet.

Källor:
(1*) Beskrivningen kommer från Eslövs Bibliotek, Kreativiteket;
https://bibliotek.eslov.se/documents/6550484/6661192/Kreativiteket.pdf/d1ba6b2c-f1b0-4f4cb3e0-4a4fab7101ee
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