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Välkommen till Repair Society: Ringvägen 1 – 3 oktober 2015

Vad betyder ”Reparation” (Repair) för dig och vad kan det 
betyda för samhället? Hur skulle det se ut om detta hade en 
mer central roll i våra liv, i vårt sätt att vara, tänka 
och göra? Vad behöver repareras, lagas eller förbättras? 
Hur kan det göras och hur skulle detta påverka situationen 
i ditt område eller i samhället i stort?
 
Repair Society: Ringvägen är en tillfällig plattform för ett 
utforskande av detta ämne. Vi undersöker begreppet Reparation sett 
utifrån ett lokalt perspektiv med målet att ta fram tankar och idéer 
som kan bidra till nya sätt att se och agera. Det omfattar såväl det 
mest uppenbara som ting och platser men även det mindre synliga såsom 
mänskliga relationer och sociala strukturer. 

Kom och gör oss sällskap! Du är välkommen till FFAR (forum 
för arkitektur) och lokalen på Ringvägen 141 för att ta del 
av och på olika sätt medverka i detta undersökande - eller 
bara prata med oss om hur du ser på Reparation.  

Från torsdag till lördag håller vi öppet med olika aktivi-
teter som samtal, diskussioner och föredrag med inbjudna 
gäster – och så visar vi förstås upp och diskuterar resul-
tatet av vår undersökning. Du är välkommen att bara komma 
förbi eller bidra till ett  reparations-museum, ett 
reparations-nätverk och till en lekfull verkstad där vi re-
parerar, pratar och fikar (vänd på detta blad så kan du 
läsa mer). 

För mer information om projektet och programmet se även  
http://edu.konstfack.se/organisingdiscourse

Repair Society: Ringvägen arrangeras av Konstfacks fristå-
ende kurs Organising Discourse och är en del av det inter-
nationella projektet Repair Society. 
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Reparationsmuseet (Museum of Repair), onsdag - lördag
ett tillfälligt museum som samlar på det reparerade 

Har du en sak som reparerats eller som du reparerat själv? Något som 
fått ett nytt liv istället för att kastas. Det kan också vara en rela-
tion som lagats när den gått sönder? Kom förbi och visa oss, berätta en 
historia och kanske låna oss ett föremål. Du kan också skicka oss bild 
och text via e-post.

Reparationsnätverket (Repair Share), onsdag - lördag
som kopplar ihop behov och möjligheter

Vi samlar in tankar och önskningar om vad du tycker behöver repareras 
(eller förbättras), dina eller andras kunskaper, erfarenheter och kon-
takter. Tänk om vi kan skapa nya kopplingar mellan människor, behov och 
kunskap, för att göra det lättare och roligare att samarbeta? Kom förbi 
och berätta eller skriv till oss.

Reparera tillsammans (Repair It Together) workshop, lördag
här möts vi och reparerar, pratar och tänker tillsammans!

Öppen workshop för alla. Ta med något att reparera, en sak, en tanke, 
vad som helst som är trasigt eller som inte fungerar bra, ett problem, 
en möjlighet eller en färdighet, ett verktyg, något material, eller 
bara dig själv.
 

Besök oss: på FFAR, Ringvägen 141, Stockholm 

Öppettider: torsdag – fredag: 12 – 20, lördag: 11 – 16

Kontakta oss: kom förbi FFAR eller repair-society@konstfack.se

Mer information: i skyltfönstret på FFAR eller på hemsidan  
http://edu.konstfack.se/organisingdiscourse 


