Video: Intervju med Malin Olin 4 oktober 2010, Kreativ zon i Helsingborg 

August: Vem är du?

Malin: Vem är jag? Jag är Malin Olin, som har gått på Glokala folkhögskolan, och jag vill dra mitt strå till glädjen i livet.

August: Var finns du?

Malin: Jag finns i Helsingborg, mer bestämt på Gåsebäcken i Helsingborg, ett slitet industriområde, men här ska det hända saker.

August: För just nu befinner vi oss i en lokal där det finns en massa spännande saker, keramikgrejer och en del annat spännande. Berätta lite om var vi är någonstans!

Malin: Vi befinner oss i kreativ zons verkstad. Här har vi några stycken samlat ihop allt vi äger och har i verkstadsväg och skapar det vi känner för att skapa. Keramik, konst, vi ska börja med silver, och ibland snickrar vi lite stolar, och ibland fotar vi, i liten skala.

August: Hur länge har ni funnits här i lokalerna?

Malin: Ja det måste vara nu snart ett år, som vi har varit här.

August: Vilka är utmaningarna som du ser framöver, för att ta vara på den här platsen och utveckla den?

Malin: Vi skulle vilja ha utställning här, det kanske inte är så lätt som det ser ut nu, men vi kommer att fixa iordning vad tiden lider. Lite caféverksamhet, och eventuellt kommer vi också ha en öppen verksamhet. Där vem som helst kan komma hit och skapa en stund, och gå hem igen om man vill det.

August: Du berättade också att Helsingborg på längre sikt har en idé om den här delen av staden?

Malin: Ja, med den här delen av staden vill de skapa en kreativ zon, jag tror det kallas H+. Det ska bli någon form av kulturellt område i Helsingborg. Och tanken är väl också att det ska komma underifrån. Just nu är området uppdelat av järnvägen. Men den ska grävas ner, ett jätteprojekt som sträcker sig fram till 2025. Då har man tänkt sig att det här ska vara på plats, så det är ett långt perspektiv. Vi vill gärna vara med där på en hörna. Och försöka skapa samarbete med andra som etablerar sig här. Idag finns här många små bilmeck, men här finns också en yrkesskola, och Sensus musikverksamhet. Lite längre bort ligger Jutan, ett ungdomshus som kommunnen har verksamhet i. Där har man också fått in boule för äldre. Så yngre och äldre möts där. Där finns en skatebana, och man kan spela in rockskiva om man vill det. Och det kostar ingenting, så det är jättekul. Men nu ligger det på andra sidan järnvägen, så när den grävs ner blir det förhoppningsvis lite tightare. 

August: Vilka är ni som är kärnan bakom Kreativ zon nu?

Malin: Vi är ett par tre stycken. Jag är den som skapar minst, fast jag är den som skulle vilja skapa mest. De andra två är keramiker, och en är också smed. Men vi vill skapa en samlingspunkt där man ska bara kunna träffas och skapa saker tillsammans. Det är vi tre som driver på mest och vill mest. Och ibland vill vi inte alls, så då händer det inte så mycket saker, men sen vill vi igen. Förhoppningen är att det ska bli mer kontinuitet i det, nu måste man ringa oss för att komma in, det ska man inte behöva utan det ska vara mer öppet. Både på dagtid och på kvällar och helger. När människor frågar sig, "Vad ska vi göra idag? Jo vi sticker ner och bara skapar någonting". 

August: En stor utmaning skulle säga idag, att skapa den här typen av mötesplatser där människor kan träffas på andra grunder än kommersiella.

Malin: Ja, men förhoppningen är att det ska fungera. Och det kommer det att göra, om man bestämmer sig för det. Men det kommer kanske att ta lite tid.

August: Tack för att jag fick prata med dig nu Malin!

