
Minnesanteckningar rådsmöte i Dalarnas arkitekturråd 20210929 

digitalt 

Kl 9-10  

Webbinarium: Frukostera - Hur gestaltar vi gemensamma livsmiljöer på landsbygden för vår tid? 

Hur vill vi leva tillsammans? Inspiration från Odla torg, Sollerön 

Med blicken på den gestaltade livsmiljön i tre skalor; torget, bykärnan och hembygden, pågår ett arbete 

kring Sollerön och Gesunda där lokalsamhället, kommunen, kyrkan och privata aktörer utvecklar visioner 

tillsammans med arkitekter. Aktuellt just nu är projektet ”Odla torg” på Sollerön som finansieras av ArkDes 

där Gaia arkitektur tillsammans med Återbruket klippen under fem lördagar undersöker hur en parkering 

kan omvandlas till ett gemensamt torgrum. 

Samverkansmetoder testas och beteenden utmanas med målet att hitta en gemensam berättelse framåt 

och de långsiktiga strategierna mot ett förverkligande. 

Medverkande: Marta Bohlark och Ania Öst (arkitekter/landskapsurbanister, Gaia arkitektur, 

www.gaiaark.se), Jon Böhlmark och Daniel Nilsson (Föreningen Återbruket klippen, projektledare BID-

Sollerön, Business Improvement District) 

 

Kl 10.15 – 12.00  

reflektion från webbinariumet Frukostera 

presentationsrunda 
deltagare; Frida Ryhag – lst, Annica Granberg – Byggdialog Dalarna, Adam Mol – museet, Anna Linnea 

Liljeholm – KID, Anna Ograhn – Leksands kn, Fia Jobs – Mora/Orsa kn, Katarina Hoyles Kobosko – 

Säters kn, Lars Ingelström – adjungerande, Emelie Lilja – RD, Camilla Nyman – RD, Pernilla Wåhlin 

Norén – Borlänge kn, Tomas Johnsson – Malung-Sälens kn, Tommy Ek – Mora/Orsa kn, Vincent 

Stenvall – Avesta Kn 

 

Formveckan 

FORMVECKAN DALARNA 2021 - Hem  

 
Borlänge arkitekturdagar - Borlänge (borlange.se) 

Tips; onsdag den 6 oktober, digital lunchföreläsning kl 12.15-13.00 med Daniel Byström, 

projektledare för Street moves. 

I projektet Street moves placeras interaktiva byggsatser ut i svenska städer. Med hjälp av projektet 

upptäcks hur vi vill att våra gemensamma platser ska vara utformade för att ge mer plats för 

människan. ArkDes Think Tank leder projektet med Street moves tillsammans med Vinnova. Anmäl er 

till planmark@borlange.se  

 

Frukostseminarium den 7 oktober kl 8,30 – 9,30. Representanter för det interkommunala projektet 

Gestaltad livsmiljö i Gävleborg https://us02web.zoom.us/j/83934645848 

Finns behov att skapa en lista över gemensamma utmaningar som också kan vara ett uppslag vid 

aktiviteter och inslag till kommande Formveckor.  

 

http://www.gaiaark.se/
https://www.formveckan.com/
https://www.borlange.se/uppleva-och-gora/evenemang/borlange-arkitekturdagar
mailto:planmark@borlange.se
https://us02web.zoom.us/j/83934645848


 

Rådsgrupper 
Rådet pratade om olika grupper att ta vidare och konstaterade att flertalet går in i varandra och att 

flera av ämnena skulle kunna ingå i delregionalisering av Dalastrategin vad gäller gestaltad livsmiljö.  

Markanvisning – Bjuds in till ett inledande förutsättningslöst möte för att reda ut vad som kan göras 
gemensamt samt vilka behov som finns. 

  
Bygga varsamt och Lokala särdrag kan hanteras inom samma grupp. Bjuds in till ett uppstartsmöte 
för detta. Finns behov av en Bygga varsamt i Dala Bergslagen, södra Dalarna. 
 

Medborgardialoger – Tips under mötet; Nyhetsbrev, prenumeration | SKR  

Medborgardialog | SKR. Podd (punkt/grupp nedan) är en form av informationskanal. 

 
Stadsarkitekten – reflektion under mötet av mötesdeltagarna. Hur skulle rådet kunna ta initiativ till 
att gemensamt jobba med arkitekturstrategier? Hitta former för riktlinjer att jobba utifrån. Skillnad 
på att ha stadsarkitekt jämfört med plan- och bygglagens krav på att byggnadsnämnden eller 
motsvarande ska ha arkitektkompetens. Rekryteringarna pågår i kommuner i länet efter 
stadsarkitekt. 

 
Gestaltad Livsmiljö - Bättre ”marknadsföring” om vad som sker i Dalarna kring politiken och hur den 

implementeras. Kan ingå i arbetet i andra rådsgrupper. 

 
Upphandling av träbyggnad - Pausad 

 
Form konst design- Hur kan vi styrka samverkan och ta lärdom ifrån vad som händer utanför Sverige. 
Norge och Danmark ligger långt framme.  
Hämta inspiration från andra världsarvsstäder, designcities etc.  
Upplåtelseformerna tycks planmässigt kunna regleras i Norge. Ställa frågan till Boverket och kollegor 
i grannländerna. Boverket har tagit fram en förstudie där olika planeringssystem redovisas. 
Internationell förstudie av nationella anspråk i fysisk planering - Boverket 

 
Dalastrategin – Arbeta för att regionalisera politiken för gestaltad livsmiljö inom delregional 
utvecklingsstrategi. Ett regionalt dokument som kommunerna kan förhålla sig till vid framtagande av 
kommunala strategier och planer alt vid avsaknad av kommunala strategier. Flertal av ovan nämnda 
rådsgruppers arbete kan ingå i regional strategi. Diskussionen om regional nod kan plockas in i detta 
arbete.  

 
Podd Formkvarten – hur nyttja? Se även punkten medborgardialog. Podd kan vara ett komplement 
till medborgardialog i form av informationsspridare/envägskommunikation. 
 
Hemsidan – efterlyser någon grupp som särskilt kan jobba med den. 
 

Övrigt 
Borlänge kommun får gärna presentera sin arkitekturstrategi vid nästkommande möte. 

Möjligheten att söka medel för arbete som görs inom rådet.  

Tips; Hitta rätt erbjudande om finansiering | Sök bland Vinnovas erbjudanden | Vinnova 

https://skr.se/skr/tjanster/nyhetsbrevprenumeration.1043.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/medborgardialog.372.html
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/internationell-forstudie-av-nationella-ansprak-i-fysisk-planering/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/


Tips; Blekinge tekniska högskola har tagit fram en högskolekurs om Gestaltad livsmiljö med lite annan 

inriktning än den som gavs av högskolan i Dalarna. FORTBILDNINGSKURS PÅ HÖGSKOLA | 

Konst i Blekinge  

 

Tips; artikel i DN där politiken verkar vara överens om tagen......angående byggnadsordningen och 

arkitekturpolicyn ”Klassisk” arkitektur ska styra i Stockholm - DN.SE  
 
 

/Antecknat av Frida Ryhag 

 

http://www.konstiblekinge.se/2021/09/24/kurs/
http://www.konstiblekinge.se/2021/09/24/kurs/
https://www.dn.se/sthlm/stockholms-nya-policy-husen-ska-smalta-in-i-stadsbilden/

