KOMMERSENS
VÄRDEN

… ett minne av trävaruindustri och blandstad

… integrationsskapande
mötesplats

… ett konstverk som
skapar livfullhet

… en inkubator för
nya företagare

… alternativ
ekonomi
… gratis
integration

med
flera ...

… ekologisk
resursanvändning

… en konsumtionsyta
även för de fattigaste

… ett ankare som skapar
sammanhang
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KOMMERSENS
MÖJLIGGÖRARE

KULTURELL FÖRTÄTNING
DEFINITIONSFÖRSÖK

Kulturell förtätning
skulle kunna vara:
en komplex lagring av värden
som sker över tid
genom drivkraft från
urbana kulturer.

RÖSTER OM
KOMMERSEN

Innan Kommersen fanns satt jag ensam hemma. Om Kommersen skulle
försvinna skulle jag sitta hemma igen.

Maria, 80+, Bergsjön

När jag lever på stor fot tar jag en bit av den hembakta päronkakan. Dom
levererar ju vansinnigt gott kaffebröd. Det är mitt absoluta favoritkafé. Det ser
inte ut som nått kafé bör se ut… totalt ostylat… men det är jävligt trevligt där.
Speciellt på sommaren när hon öppnar dörren ut mot gatan och man kan sitta
på trappsteget där och fika. Det är fint… det är helt sagolikt!

Man, 60+, Masthugget

Jag känner hur många invandrare som helst. Det hade jag aldrig gjort annars.
Vi känner varandra genom detta. Det är en mötesplats där man lär av varandra.
Det här är integration på riktigt och kostar inte en krona för staten.

Äldre man , Näset

Jag fyndar billigt här varje helg och skickar till mina släktingar i Irak som
har det svårt.

Medelålders herre , Hisingen

Kommersen byggnaden är det sista som finns kvar av det gamla. Låt stå! Som
fröken skrev på svarta tavlan.

Man, 56 år, Majorna

Det vi har här är verkligen Blandstad. Jargongen är multikulti. Särskilt här där
det är så segregerat. Det är lite hur som helst. Här får det vara hipp som happ.
Originalgubbarna får plats här. Det är en plats där de får finnas och få gemenskap. One of a kind. Det har vuxit fram organiskt.

Kvinna under 20 år, Varberg

’Det arkitekter och stadsplanerare vill skapa finns redan här!’ möten med människor som annars aldrig skett. Att hitta en underbar porslinshund, försöka
pruta, misslyckas, men ändå få en härlig pratstund och köpa den ändå, för Kommersens skull, för människornas skull. Att åka hem med väskan full av piroger
för 10 kr styck och genom sitt köp ha stöttat Syriens folk. Att önska att kärlek i
denna plats får fortsätta puttra här för alltid, fast en vet att den saknar estetiken
för att platsa i maktens korridorer.

Ung, kvinna, Göteborg

Idag gör jag mitt första besök på Kommersen i Göteborg och jag känner att jag
får en stor dos av kultur, genytlighet och genuinitet. Såna här platser och verksamheter är för mig en mycket betydande del av en stads själ. Vad skulle London
vara utan Camden Market? Vad skulle GBG vara utan Kommersen? En mötesplats, en plats att fynda på och en plats att känna historia, puls och en viktigare
sida än en prydlig, modern del av en stor stad – sådana delar och platsen finns i
alla stora städer. Ställen som Kommersen gör städer mer unika.
Lisa, 31, Stockholm

Bra loppis. Det behövs mer barnsaker. Fint ställe.

Flicka 6 år, pojke 8 år, Angered

Varför Kommersen skall finnas? Här har jag mött folk med tragiska livshistorier,
som säljer av sina saker för att försörja familjen. Här samlas också alla vi som
inte vill skjuta in pengar i vårt överkonsumerande samhälle. Här dammar vi av
prylar som får oss att minnas. Glädje & skratt verkar det inte finnas gränser för
här under vårt gemensamma tak.

Kvinna, 27 år, Sandarna

Med tanke på den socialt positiva effekt Kommersen gör för oss närboende:
sluta, nu! Låt oss ha det kvar. Vill ni riva så riv era jävla villor. Talar för oss alla.
Tyst!

Man, 55 år Linnéstaden

Jag är ofta här och även på andra loppisar. Jag kan ju ett och annat om grejer.
Hela mitt hem är fullt. Jag såg en Boda Nova här borta för 10 kr men fick inte
köpa den för min fru. Vi har redan tre stycken hemma. Jag ser det här som en
del av min pensionsbesparing. Det är jätteviktigt med den här formen av ställen.
Den här duffeln jag har på mig har jag köpt för 200 kr. Den är kanske lite för
lång men det tycker jag en jacka ska vara på vintern.

Man, 60+, Askim

Jag tycker att Kommersen är helt fantastisk. Det får under inga omständigheter
stängas. Det nyproducerande kapitalistsamhället har förstört nog. Plus att man
hittar många finns saker.

Hen, 31 år, Stockholm

Det får inte bli höghus, inte annan Kommers, inte för fin. Då försvinner poängen.

Kvinna, 56 år, Majorna.

Hej=)
Jag är en 25årig tjej som bor i Majorna och för mig är Kommersen både ett
landmärke och en mötesplats i Göteborg. Oftast ser jag bara fasaden (åker förbi
den dagligen när jag ska in till stan) men för mig är den ett välkommet inslag
i en allt mer steril stadsbild. Byggnaden i sig talar om en levande kultur, något
mer organiskt och ger tanken om en mötes och bytesplats som är utanför byråkrati eller konventionella affärsidéer. Kommersen ger mig en varm känsla och
jag hoppas att när stadsdelen utvecklas får Kommersen vara kvar, det är redan en
symbol för alternativa sätt att möta människor i dagens värld och ger en större
mångfald till området. Graffiti och loppis är fina saker som bör få synas och vara
kvar, det är en del av Göteborg vi redan har för lite utav.
Jag skulle vilja ha fler Kommerser egentligen, fler manifestationer för att Göteborg är mer än stora fyrkantiga lyxlägenheter. Mer liv och skönhet (för graffitin
på Kommersen är vacker tycker jag). Kan jag inte få det vill jag åtminstone få
behålla det vi har och att Staden förstår värdet som Kommersen har för oss som
lever i Göteborg.

Kvinna, 25 år, Majorna

Tycker det är bra. Vi har inte råd att handla på andra ställen. 2 gånger varje
vecka är jag här. Jag har barn och barnbarn.

Kvinna, 55 år, Majorna

