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Logga 
Kommunikatör Daniel Elfving på Byggdialog Dalarna visade och gick igenom tankarna bakom logga 
för Dalarnas arkitekturråd. Symbolen trappan har plockats upp från arkitekturrådets tidigare pris. 
Den gjutna trappan i brons av Jordi Arkö. Loggan presenteras i faluröd färg men även i svart/vita 
varianter beroende på när de ska användas. Inkomna förslag på loggan med andra/olika textvarianter 
beroende på var och vilket utrymme som finns tillgängligt gavs. Överlag gillades loggan som i och 
med detta möte kommer att användas och passar bra i med lansering av nyhetsbrev och uppdaterad 
hemsida.  

Laget runt 
Länsstyrelsen 
Dragning om Dalarnas arkitekturråd har genomförts för Gävleborgs län; kommuner, regionen och 
länsstyrelsen. 

Kommande dragning för Örebro län samt deltagande på SKRs kulturkonferens den 14 juni. 

Har i regional enkät frågat vilken arkitekt och antikvarisk kompetens kommuner i länet har.  

Världsarvsplan för Falun. Upphandlat konsult för översyn riksintresset kulturmiljövård Falun. 
Kommuner i arbete med kulturmiljöprogram; Smedjebacken, Borlänge, Falun, Rättvik, Säter. 

Regionalt kulturmiljöforum den 24 november. Riktar sig till kommunerna.  

Platsutredning för besöksnäringen.  

100:e byggnadsminnet i länet, kägelbanan i Dådran. Den bäst bevarande kägelbanan i landet från 
1880/90-talet. En del av herrgårdsmiljön. 

Region Dalarna 
Ny regional kultur- och bildningsplan vart tredje år. Den nya på remiss i sommar. 

Håller i uppskattad webbinarieserie. Utvalda torsdagar halv nio. Tipsar om Glapp i Skåne, Trena i 
Norge samt efterfrågar tips från rådet på intressanta inspel. 

SPOK Dalarna listar spill och överblivet material. 

Emelie Lilja är Dalarnas representant i Arkdes satsning på nätverk av regionala noder. Fem regionala 
nätverk är identifierade och ska inom kort påbörja arbetet. Emelie är den som representerar där 
Frida Ryhag och Pernilla Wåhlin Noren stöttar upp. Denna insats kommer att vara en stående punkt 
på rådets möten framöver. Både för information och för inspel. 

Nytt ansökningsområde – konst i ickeurbana miljöer. Camilla Nyman är kontaktpersonen för detta på 
regionen. 

Gaia arkitekters projekt Odla torg på Sollerön får en fortsättning, steg 2, som ska docka an till det 
tidigare projektet. 

Tips; Arkus Barnbo – utomhusmiljöer. 



Smedjebackens kommun – Sanna Svensson, antikvarie, Jonatan Henriksson stadsarkitekt 
Sanna arbetar både för kulturförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Jobbar med 
kommunens kulturmiljöprogram. Bygg- och samhällsplanerareprogrammet på Högskolan Dalarna har 
arbetet med projekt i Smedjebacken. Tips från Tina Wik som ser till så att dessa delges kommunen. 

Trafikverket Region Mitt – Per Olsson, landskapsarkitekt 
Berättar om Trafikverkets arkitekturpris och visar de nominerade. Kommer att arbeta med 
arkitekttävlingsverksamhet, ungefär 1-3 stycken per region. Idéer och inspel tas emot. Anna Lindell är 
den på Trafikverket som arbetar med detta. Adjungerande Arne Ludvigsson har förslag som han 
mejlar in. 

Svensk Form Dalarna – Märta Kallur 
Har mottagit bidrag från regionen för digital utveckling och fortsatt satsning på podden Formkvarten.  

Bedriver studiebesöksprogram, se/följ Svensk Form Dalarna på Facebook eller Instagram för närmare 
information. Villa Norsbo har besökts. 

Byggdialog Dalarna – Maria Steen 
Ingår i arbetsgrupp inom arkitekturrådet som ska jobba med hemsida. Efterlyser bilder på miljöer, 
byggnader, verk som kan finnas presenterade på hemsidan. 

Lars Ingelström 
Tipsar om 3 maj och tankesmedjan som håller föredrag och dialog om Dalarnas kulturmiljöer på 
Dalarnas museum kl 18–20. 

Arne Ludvigsson 
Tipsar Länsstyrelsen om Ferdinand Bobergs unika hall inom Kvarnsvedens pappersbruk, inom kort 
Northvols. Fredrik Sandberg berättar att det finns representanter som tittar på den byggnaden och 
dess skick och möjlighet till användning tillsammans med representanter på Northvolt. 

Arkdes håller utställning om Sigurd Lewerentz som också har ritat Pilgrimskapellet i Borlänge. 

Gagnefs kommun – Kia Visén, strategisk samhällsplanerare 
Byggs mycket i kommunen och har ett stort tyck: Byggs bla handelsområde som en handelsby med 
markanvisningsavtal. Där finns gestaltningsprogram som inte har nyttjats av alla enheter inom 
kommunen. Utmaning att få gestaltningsprogrammen att följa med hela vägen. 

Är på väg att anta ny översiktsplan och därefter följer sju fördjupningar för kommunens tätorter samt 
en LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) plan. 

Ludvika kommun – Jonatan Henriksson, stadsarkitekt (även Sagdas representant) 
Gröna omställningen Hitachi/ABB och andra utvecklingar påverkar grannkommunen Smedjebacken 
bla tryck på bostäder. 

Ny översiktsplan där det behöver tas ställning till om arkitekturpolicy ska ingå eller arbetas fram 
bredvid. 

Falu kommun – Frida Petersson, planarkitekt 
Ej klart med stadsarkitekt i kommunen. 

Många detaljplaner i tidiga skeden.  



Säters kommun – Emma Sillanpä, planarkitekt 
Arbetar med kulturmiljöprogram, inventeringsfasen. 

Järnvägsprojekt, två nya tunnlar, önskar tips på gestaltning.  

Mora Orsa kommuner – Andrea Andersson, planarkitekt 
Bygger ny högstadieskola för 800 elever. Kommunala bostadsbolaget planerar bostäder. Nytt Säbo i 
Orsa invid E45.  

Ny bygglovsarkitekt börjar i augusti. Ersättning för tidigare stadsarkitekt. 

Arbetsgrupper 
Markanvisning 
Bra diskussion om vilka processer som pågår och vilka dokument (strategiska/policys) som finns. 
Fokus på markanvisningstävlingar med eller utan detaljplan. Önskar sig dokumentbibliotek där man 
kan ”låna och sno”. 

Bygga varsamt – södra Dalarna 
Endast Adam och Frida P på möte två. Arbetsgruppen pausad.  

Formveckan 
3–9 oktober v 40. Även start helgen innan. 6 oktober Formslaget – där årets formbärare firas. 
Designprocessen är temat för året. Boverket är inbokade v 40 för att prata om gestaltning i 
detaljplan.  

Förslag från tidigare; Världsarvet. 

Övrigt 
Kommande möten; 

13 juni, fysiskt 

14 september, fysiskt 

2 december, digitalt 

 

/Frida R vid pennan 


