
 

 

Minnesanteckningar från rådsmöte med Dalarnas arkitekturråd 20210903 
 

FÖRSLAG PÅ RÅDSMEDLEM TILL STYRGRUPPEN 

Tomas Johnsson, stadsarkitekt Malung-Sälens kommun, valdes som ambulerande 

kommunrepresentant till styrgruppen. 

 

LAGET RUNT 

Frida Ryhag och Fredrik Sandberg – Länsstyrelsen 

PBL och kulturvärden, digitala dialoger där de fem återstående kommunerna inplaneras detta år. 

 

Adam Moll – Dalarnas museum 

Skriften Bygga varsamt finns nu via museets hemsida och förmodligen via berörda kommuners 

hemsidor.  

Byggnadsvårdspriset har delats ut. 

Gör reklam för fin poster på dalabyggnader som Adams kollega Kristoffer Ärnbäck har tagit fram. 

Finns i museishopen. 

Pågår diskussioner om kommande projekt. 

 

Anas Skaef – Ludvika kommun 

Många pågående projekt och planer. Ombyggnad av väg 50 bla. Har markanvisningstävling. 

 

Anna Ograhn – Leksands kommun 

Mycket på gång och hög takt på byggnation. Efterfrågan på tomter som inte varit attraktiva förut. 

I maj antogs kulturmiljöprogrammet och kulturvärden diskuteras flitigt. 

Detaljplan för Lummerhöjden med arkitekturprogram och markanvisning. 

Inför arbetet med ny översiktsplan. 

Inför arbetet med ny politisk vision. 

Mycket förfrågningar och uppvisningar av centrumutvecklingen. 

 

Annica Granberg – Byggdialog Dalarna 

Höstsuppstart med mycket kommande aktiviteter. Nämner projektet om återbruk och cirkulär 

ekonomi där arkitektens roll bör lyftas in/fram. Ett seminarium i slutet av oktober. Söker efter 

kommun som är intresserad av att diskutera rivningsanmälan.  

Nämner ekobyn Bysjöstrand som skulle kunna vara ett inslag, även i år, på Formveckan. Erik Berg är 

arkitekten bakom ekobyn som skulle kunna bjudas in. Sociala hållbarheten i fokus. 

Digitaliseringsprojekt. 

Högskoleutbildningarna inom bygg/samhällsplanering har startats med 66 studenter.  

Oktober – november startar tredjeårseleverna upp sina exjobb. Kom gärna med inspel och dra nytta 

av något någon student kan genomföra åt er! 



 

 

Tf verksamhetsledare är Ola Granholm till dess att verksamhetsledare efter Åke Persson utses. 

Intervjuer börjar inom kort.  

Hampus Stendahl, ny på Byggdialog, deltar i mötet och presenterar sig. 

 

 Frida Petersson – Falu kommun 

Markanvisningstävling som avslutades någon dag innan mötet för fd Korsnäsvägsdiket. Masmästaren 

med Mondo arkitekter vann med sitt förslag. Ytterligare offentliggörs när kommunfullmäktige har 

fattat beslut. Finns att ta del av på kommunens hemsida. 

Frågan kom upp om sambandet mellan detta projekt och stadsparken och en diskussion om 

inventeringar av grönstrukturer och ekosystemtjänster följde. 

Två fördjupade översiktsplaner för Runn respektive landsbygden på gång. Remiss under oktober och 

november. 

Två domar från mark- och miljödomstolen har gått kommunen emot i detaljplaneärende. Den ena är 

industritomt på Ingarvet och den andra är ett förtätningsprojekt som kommun klagar vidare på. 

Pågående rekrytering av arkitekt till kommunen. 

 

Frida Petersson – Sagda 

Styrelsen har ännu inte bestämt om hur arkitekturpriset ska delas ut då fysisk prisutdelning tidigare 

skett och är att föredra.  

 

Emelie Lilja, Helena von Bergen, Anette Stengård – Region Dalarna 

Slutrapporten för högskolekursen i gestaltad livsmiljö som gavs förra läsåret är klar att delges de fyra 

ansvariga myndigheterna för politiken för gestaltad livsmiljö. Förhoppningen är att Högskolan 

Dalarna nästa läsår ger kursen igen. Region Dalarna får förfrågningar om kursen. 14 deltagare på 

kursen hade hemvist i Dalarna. En av kursuppgifterna var att redogöra för hur kommuner hade 

implementerat politiken. Detta delges delvis under hösten som frukostseminarium. 

Samtal om gestaltad livsmiljö - Kultur i Jämtland Härjedalen (designcentrum.se) 

Finns även frukostseminarium, frukostera, sista onsdagen i månaden som bild och form på Region 

Dalarna ansvarar för. Ta kontakt med Emelie Lilja för mer information om frukostseminarierna 

emelie.lilja@regiondalarna.se.  

På nästa rådsmöte den 29 september inleds mötet kl 9-10 med frukostseminariet där Gaia arkitekter 

deltar och presenterar sitt Think thank projekt Odla torg på Sollerön. Någon kommunansvarig för 

projektet på Mora kommun efterfrågas. Därefter ordinarie möte och beroende på restriktionerna blir 

det lunch på Folkhögskolan i Leksand och besök på utställningen En annan landsbygd av Angelica 

Åkerman på Wallénsalen. Det sistnämnda är en del av arkitekturrådets bidrag under Formveckan. 

 

Pågående projekt på länsbiblioteken med att skapa rum för läsning. Pilotprojekt för skapa rum för 

läsning på familjecentralernas väntrum. Tipsades under mötet om föreläsningen på Form design 

centers arkitekturdagar med arkitekten Jonas Kjellander från Swecos, Barn i egen rätt. Förändrar det 

planering, arkitektur, design? (länk nedan till föreläsningen). 

Program ARKDGR 2021 - Sveriges Arkitekter 

https://designcentrum.se/designcentrum/kalendarium/kalendarium/samtalomgestaltadlivsmiljo.5.2f1d7e3a17aab75b9471e1d7.html
mailto:emelie.lilja@regiondalarna.se
https://www.arkitekt.se/om-oss/sveriges-arkitekter-i-malmo/arkitekturdagarna-i-malmo/arkdgr2021/#11-50-barn-i-egen-ratt-forandrar-det-planering-arkitektur-och-design


 

 

 

Emelie lyfter också behovet av logga för Dalarnas arkitekturråd. Hon tar med sig uppgiften till Region 

Dalarnas tjänsteperson, Titti, som får titta vidare på detta. 

 

Kick- off för den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin den 21 september. 

Önskemål om att den regionala utvecklingsenheten deltar i rådet. Linda Sjögren är ny på den 

enheten och tilltänkt att ingå i rådet. 

 

Lars Ingelström – adjungerande 

Föreslår att gestaltnings- och arkitekturfrågan kring världsarvet tas upp under Formveckan men att 

det planeras inför att ta upp det även under nästa års Formvecka. Intressant med världsarvsplanen 

som tagits fram. Finns gestaltningsprogram för Stora torget. Behov av att fördjupa riksintresset för 

Falu stad. Tipsar om det examensarbete som gjorts för världsarven Visby – Karlskrona – Helsingör 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:833205/FULLTEXT01.pdf 

 

Märta Kallur – Svensk Form 

Formveckan går av stapeln den 4–10 oktober. Anmälan öppen till och med den 14 september 

Dalarna - Svensk FormSvensk Form . I år finns en kostnad för deltagande om man inte är en medlem. 

För Arkitekturrådet finns ingen kostnad. Vid tiden för mötet var ett femtontal anmälda. Temat är 

Berättelser från landsbygden. Formslaget genomförs den 6 oktober på Hello Sunnanhed utanför 

Furudal. 

Station Grön, Rättvik, samarbetar med Svensk Form. 

 

Pernilla Wåhlin Norén – Borlänge kommun 

Fördjupad översiktsplan för Runn under samråd under hösten (okt – dec). Större exploateringar. 

Förtätningsprojekt i tätorten, både bostäder och skolor.  Arbetar med proaktiva byggprocesser. Ex 

Nacka kommun som har varit på arkitekturråd och presenterat sig har anammats av Borlänge 

kommun. Jobbar med markanvisning. Två kommunala program, arkitektur och kulturmiljö, är under 

färdigställande. Håller arkitekturdagar i år igen i samband med Formveckan. Vårt vardagsrum är 

temat. Två dagar i början av veckan. Nämner Anna Asplinds dance walk som är tillgänglig och finns 

att ta del av på rådets hemsida. Har inspirerats av Gävle kommun som arbetat med parkering och 

mobilitet, hur rör man sig i kommunen. Har genomfört arkitekturkollo. Både på sommaren och nu till 

hösten. Frågan om hur det kommuniceras gentemot personer i invandrartäta områden lyftes på 

mötet och hur skapa omvänd integrering. 

 

Susanna Klang – Trafikverket 

Arkitekturstrategin beslutad och layoutas i september. Nomineringar till arkitekturpriset, som delas 

ut vartannat år, kan finnas möjlighet att lämna bidrag, då nomineringsmöte hålls den 7 september.  

Trafikverkets arkitekturpris - Sveriges Arkitekter 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:833205/FULLTEXT01.pdf
https://svenskform.se/regionalforeningar/dalarna/
https://www.arkitekt.se/arkitekturpriser/ovriga-priser/trafikverkets-arkitekturpris/


 

 

 

Utvärderingen av arkitekttävlingen för Oxbergsbron har lett till att ett antal projekt ska pekas ut som 

kan vara föremål för arkitekturtävlingar framöver.  

Susanna tipsar om tävling i namnförslag till Sveriges arkitekters pris för landskapsarkitektur. 

Tävling – Vad ska landskapsarkitekturens mest ärofyllda pris heta? - Sveriges Arkitekter 

 

Tomas Johnsson – Malung-Sälens kommun 

Högt tryck med detaljplaner och bygglov, även i byar. Ca 70 pågående detaljplaner i olika skeden. 

Nämner särskilt simhallen i Malung, bostäder i Rörbäcksnäs. Utmaning att hantera trycket. 

Rekryterar personal och avser komma igång igen med översiktsplanearbetet efter att tidigare 

projektledaren slutat sin anställning. Ski star vill numera vara en åretruntdestination. Det händer 

mycket i fjällvärlden. Har noterats att det planläggs för hotell/tillfällig vistelse som blir 

bostadsrättsförening och där bostäderna bebos få veckor om året och således uppvisar mörka 

fasader. Något helt annat än vad som var tanken från början.  

Frågeställning kring övergång från enskilt till allmänt huvudmannaskap.  

 

Söker efter en god illustratör. Får tips i kommentarsfältet på mötet av Helena von Bergen samt om 

Leif Högström, Tobo. 

Nämner kommunens yttrande över nytt förslag från finansdepartementet om MKB i detaljplaner. 

Staten har tagits till sig av givna synpunkter.  

Önskemål om att styra upp de gestaltningsmässiga idéerna så att de inte tas bor i byggandet. 

 

FORMVECKAN 

Har hanterats underhand i punkterna ovan bla av Region Dalarna, Svensk Form, Borlänge kommun 

och Lars Ingelström. 

Fredrik Sandberg redogör för tanken kring något digitalt arrangemang kring världsarvet och fortsätter 

att försöka få kontakt med Morten Brask Lauridsen från Helsingör. 

Kan vara värdefullt att redan vid nästa rådsmöte fundera över nästa års inslag till Formveckan 2022. 

Uppmaning om att delta och skicka in aktiviteter och eller arrangemang som planeras under 

Formveckan. 

 

ARBETSGRUPPER 

Förslagsvis namnges rådsgrupp. Följande förslag visades under mötet; 

Markanvisning  
Bygga varsamt  
Lokala särdrag - kunskapsunderlag 
Medborgardialoger 
Stadsarkitekten 

https://www.arkitekt.se/nyhet/tavling-landskapspris/


 

 

Gestaltad Livsmiljö - Bättre ”marknadsföring” om vad som sker i Dalarna kring politiken och hur den 
implementeras. 
Upphandling av träbyggnad 
Form, konst, design- Hur kan vi samverka och ta lärdom ifrån vad som händer utanför Sverige. Norge 
och Danmark ligger långt framme. 
Dalastrategin 
Podd Formkvarten 
Hemsidan 
 
Rådsmedlemmarna tar med sig och funderar till nästa möte över detta.  
 
 

ÖVRIGT 

Paustips att ta del av från Form Designcenters arkitekturdagar;  

Arkitekturdagar 2021 – play.formdesigncenter.com 

 

 

 

NÄSTA RÅDSMÖTE 
29 september 9-12 i Wallénsalen vid Leksands folkhögskola eller digitalt.  

 

Minnesanteckningar  

Frida Ryhag 

https://play.formdesigncenter.com/arkitekturdagar-2021/

