
Minnesanteckningar  

rådsmöte Dalarnas arkitekturråd 20200221 i Leksand 
 

ARKITEKTURDAGAR 

Den 1-3 april är det arkitekturdagar i Borlänge. Pernilla Wåhlin Norén redogjorde för programmet där 
den första dagen utgörs av en träbyggnadskonferens. Barn och unga samt biologisk mångfald står i 
fokus. Arkitekturrådet ska delta i någon form. Förslagsvis genom att medverka till att 
prisutställningen i priskategorierna…  

- Kasper Salin-priset 
- Landskapsarkitekturpriset 
- Guldstolen 
- Planpriset 
- Trafikverket pris 
- Pris för Ung Svensk Arkitektur 
- Kritikerpriset. 

… tas till dagarna och eventuellt någon debatt eller dylikt kopplat till det. Frida Ryhag och Pernilla 

Wåhlin Norén stämmer av för vidare hantering. Kia Visén, Katarina Kobosko, Regionens konsulenter 

är de som nämns kunna komma med inspel samt att Byggdialogens kanaler borde kunna nyttjas. I 

samband med dessa dagar, med vernissage på BOMO den 2 april, visas utställningen som Engelsberg 

Summer of School in Classic Architecture tagit fram. Förhoppning är att regionala arkitekturdagar kan 

bli ett återkommande arrangemang likt Formveckan.  

 

ARRANGEMANG UNDER FORMVECKAN 

Höstens öppna arrangemang föreslås vara temat ekoby och hållas i Ludvika alternativt på olika 

platser utifrån innehåll, under Formveckan v 41. Svensk Form firar 175 år i år och har temat 

Hållbarhet. I Övrigt pratas det om ekoby i Orsa från bo-91, hur definieras ekoby?, kan bovieran vara 

en nyare variant av ekoby?, Stjärnsund, kurser i lerbyggnad, intresse för andra boendeformer, 

bygemenskaper, hållbarhetsprogram för Kärringberget i Leksand, hållbar landsbygd och efterlikna 

konstrundor med ”ekobyrundor” och dialog kring kreativa miljöer och vad som föder dessa och hur 

arkitekturen knyter ihop. Byggdialog uppmanas hålla koll på Formveckans arrangemang så att det 

inte sker arrangemangskrockar gentemot samma målgrupper. 

 

TEMAARRANGEMAN OCH RÅDSMÖTEN 

Områdesbestämmelser nämns under mötet kunde vara föremål för ett separat 

arrangemang/temadag. Hur använda, hur fungerar, bra och mindre bra exempel. Hedemoras 

områdesbestämmelser i centrum framstår som ett gott exempel. Hedemora kan vidare vara en 

lämplig plats för rådsmöte. Borlänge bestäms vara plats för nästa rådsmöte den 15 maj.  

Det finns önskemål om stöttning i gestaltningsfrågor i kommunerna. Förslag ges på att det borde 

finnas något forum inom rådet där frågeställningar kan delas.  Något för vår hemsida? Ta särskilt upp 

frågan på nästa rådsmöte 



Önskemål finns om en temadag kring arkitekturprogram/policys. Falu kommuns arkitekturpolicy är 

lagd på is sedan stadsarkitekten Pål Anders Stensson avslutade sin tjänst. Det finns omkring ett 60-tal 

arkitekturprogram runt om i landet. Önskemål från rådsmedlemmar är att de utgör ett 

gestaltningsstöd i bygglovsprocesser. Frida Ryhag deltar som en av fem länsstyrelserepresentanter i 

Boverkets referensgrupp i deras vägledning att ta fram riktlinjer för arkitekturprogram. Helena von 

Bergen deltar i liknande referensgrupp från regionens sida.  

 

YTTERLIGARE RÅDSMEDLEMMAR OCH KULTURMILJÖSTRATEGI 

Trafikverket borde ingå i Arkitekturrådet. Frida Ryhag tar frågan vidare. Fredrik Sandberg berättar om 

den kulturmiljöstrategi som Trafikverket arbetar med. https://www.trafikverket.se/om-oss/var-

verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-

remissvar/Regeringsuppdrag/vagledande-kulturmiljostrategi/  

Likaså ställer rådet frågan om inte privatpraktiserande arkitekter ska ingå. De är ju medlemmar i 

Byggdialog Dalarna och inget borde hindra att de är medlemmar. Frågan tas vidare till nästa 

rådsmöte. 

 

BYGGA VARSAMT/MODERNISM 

Dalarnas museum informerar att Bygga varsamt version 2 är uppdaterad. Gäller kommunerna i övre 

Dalarna. Projektet Dalamodernismen kommer att presenteras i Årsboken som kommer i slutet av 

året. Frida Ryhag tipsar om liknande projekt i Västmanland som finns att ta del av på 

www.modernism.se  

 

SAMMARBETE MED SAGDA 

SAGDA planerar att göra studiebesök till det vinnande bidraget Jansasparken i Sandviken och 

hedersomnämnandet i Arbrå. SAGDA återkommer om möjlighet finns för rådsmedlemmarna att 

delta trots att dessa inte är medlemmar.  

 

CENRUMPROJEKTET I LEKSAND 

Mötet fick en dragning av Anna Ograhn och Åke Sjöberg från Leksands kommun kring deras 

centrumprojekt (nytt, tryggt och tillgängligt) som pågått i 10 år. Mötet avslutade med en 

rundvandring i centrum för att ta del av åtgärderna. 
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