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HALLINDEN:

PUBLICERAD 25 JULI 2013 UPPDATERAD 23 AUGUSTI 2013

Ett kalejdoskop monteras så det passar en vuxen – ett annat så att det passar för ett barn. Pernilla Rimmerfors,
Daniel  Burgos-Nyström och Maria Björnberg från Göteborgs Universitet och Chalmers har tänkt på allt. Men så
vann de också tävlingen Resenärskampen.  Andreas Carlsson

Underhållande

hållplats ska öka

reslusten
Sällskapsspel och kalejdoskop.

Hallinden har fått en ny väntkur.
Tanken är att den ska få hallindenborna att åka mer kollektivt och spara miljön.

Konceptkuren är ett resultat av tävlingen Resenärskampen, en idétävling för hållbart resande, som
Pernilla Rimmerfors, Daniel Burgos-Nyström och Maria Björnberg från Göteborgs Universitet och
Chalmers vunnit.

– Vi funderade mycket på hur vårt bidrag skulle se ut. Men eftersom vi inte är tekniker utan har läst
humanekologi och arkitektur tänkte vi att det bästa ur miljösynpunkt skulle vara att locka till ett mer
hållbart resandebeteende, säger Pernilla.

Ska ge positiv känsla

Grundtanken är att skapa möten, ha barnen i fokus och ge en positiv känsla.

Under onsdagen monterades ”tre i rad-spelet” upp och kalejdoskopen kom på plats.

– Här ska både barn och vuxna ha roligt, säger Pernilla och visar hur man ska vända kuberna för att få
tre kryss eller tre ringar i rad.

Kalejdoskopen är installerade så att ett sitter lagom högt för ett barn och ett för en vuxen.

Risk att missa bussen

Enda risken med den roliga väntkuren är att resenärerna missar bussen för de har så roligt.

– Men då kan de bara ta nästa, säger Pernilla som hoppas att konceptet kan appliceras på fler hållplatser
framöver.

Ytterligare en koncepthållplats kommer att invigas i dag, torsdag, i Strömstad.

Där har Pernilla och de andra studenterna använt konst skapad av Miriam Hermansson, som precis
avslutat sina studier på HDK, Högskolan för design och konsthantverk.

– Den är större än den i Hallinden men även där finns ”tre i rad spelet”, berättar Pernilla.

Fotograf:
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