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Nästa steg

Förord

Vi fick chansen att genom ArkDes Think Thank
genomföra det här projektet och därmed vara en aktiv
del i en rörelse. Vi hoppas att den här berättelsen ska
inspirera fler till att odla torg på landsbygden!
Vad gör ett torg till ett torg? Den frågan undersöks
genom en serie event tillsammans med lokala aktörer
på Sollerön i Dalarna. Förhoppningen är att sätta
i gång en process som kan leda till ett permanent
och levande torg och där metoderna som prövas kan
återanvändas. I spåren av pandemin har människor
upptäckt betydelsen av lokalsamhället. Vi spenderar
mer tid i hemmet, vi umgås mer utomhus och
gemensamma publika rum har fått en viktigare roll
för samvaro. Närservice har blivit eftertraktat; att
kunna gå till matvarubutiken, skolan och vännerna
var något som tidigare generationer tog för givet. I
dag är det inte lika självklart. Varje bygd behöver
en plats där människor naturligt kan mötas. Platsen
framträder typiskt där de största flödena finns. Genom
människors möte och utbyte kan platsen också växa
till en destination och bidra till en starkare identitet
för bygden. Ett gemensamt rum kan också bidra till
samverkan där synergieffekter uppstår mellan aktörer.

Allt eftersom platsen utvecklas blir också vägarna dit
mer betydelsefulla som gestaltade promenadvägar.
Lyfter vi blicken kan torget också vara mötesplatsen
mellan produktiv landsbygd och kultur. Intresset för
lokalodlad mat ökar. Torget kan vara den plats där
de lokala produkterna förmedlas utan mellanhänder.
En entré till utökad gårdsförsäljning. Arbetet med
Odla Torg har rönt stort intresse både i press och
bland lokala aktörer. Projektet har genom sin publika
natur resulterat i att ett nätverk växt fram, att nya
kontaktpunkter etablerats mellan lokalsamhället
och det offentliga, att en gemensam vision framträtt
och att vägen dit känns mer realistisk. Vi ser att det
här arbetet utmanar den traditionella arkitektrollen,
rådande planeringsideal, lokalsamhällets och det
offentligas samverkan och kommunens verktyg.
Dokumentationen är en sammanfattning av arbetet
och görs strax efter att det sista experimentella
eventet avslutats. Det finns mycket kvar att berätta
men vi hoppas att detta ska väcka intresse för att följa
utvecklingen framåt.
Marta Bohlmark och Ania Öst, Gaia arkitektur

Utmaningen

Arkitekturdiskursen har länge haft ett stadsfokus.
Investeringar har hittat sina ekonomiska förutsättningar i
städer och tätorter. På landsbygden har utvecklingen i byarna
snarast skett, eller inte skett, ur medborgardrivna processer och
ideella krafter och med obefintliga eller små budgetar. Med
den arkitektoniska blicken så har vi en viktig roll att se till den
gestaltade livsmiljön i våra byar. Och potentialen är stor! På
Sollerön i Siljan, Dalarna, finns ett livskraftigt samhälle, med
långsamt förvaltade natur- och kulturmiljöer och lokala näringar
sprungna ur landskapet. Det som identifierats som behov är just de
gemensamma mötesplatserna, utifrån att strategiskt fortsatt kunna
främja öns livskraft. Man befinner sig i ett vägskäl där närservicen
måste säkras för byns fortsatta livskraft och frågan är hur. Sollerön
kan beskrivas som ett typexempel på hur bilens framstående roll
inom planering gett avtryck. Över tid har gårdsstrukturer luckrats
upp och gemensamma rum försvagats till förmån för bilens
framkomlighet. Hur kan Solleröns lokala utbud fortsatt konkurrera
med närliggande köpcentrum? Istället för att mäta sig efter
framkomlighet och snabbhet har Solleröns bykärna möjlighet att
konkurrera med rumsliga kvalitéer, gemensamma funktioner och
mötesplatser och tillgång på närproducerade varor.
Översiktsplanen hänvisar till Sollerön Centralbygd och
Sockencentrum. Det beskrivs också att den gamla bymiljön är
bevarad. När man är på plats upplevs inte samma sak. Vi ställde
oss frågan: Vad är bykärnan i dag? Det står beskrivet att nya
områdesbestämmelser kan införas för de byar som liksom Sollerön
utpekats som riksintresseområde. Det har inte gjorts sedan
antagandet 2006. Det här projektet är en möjlighet att aktualisera
frågan.
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Behovet av att utveckla nya samarbetsformer lyfts fram som
kanske det mest centrala för att uppnå Agenda 2030 och Politik
för Gestaltad livsmiljö. För att kunna utveckla torget behöver öns
aktörer hitta nya sätt att samarbeta. I detta projekt testar vi olika
metoder för samverkan samtidigt som vi utmanar människors
invanda beteenden för att skapa mer livskraftiga gemensamma rum
som i sig kan påverka fortsatta samarbeten inom lokalsamhället för
lång tid framöver.

Bild: Bengt Frizéns vykortssamling, Sollerön 1925, Copyright Sollerö hembygdsförening

Bild: Historiska kartor, Lantmäteriet, Sollerön 1842

Bild: Orienteringskarta över Sollerö bykärna och aktörerna. Platsen för torget tillsammans med en förstärkt bygata är utmarkerat i gult. .

ÅTERBRUKSTORGET
LOGISTIKPLATSEN

Platsen kan omslutas av häckar eller staket och effektiviseras för
inlast, parkering och återvinning. Entréer till Återbrukstorget
markeras.

Platsen kan utvecklas vidare till ett torg och omsluts av återbrukade
timmerhus/häckar eller staket. Attraktioner som Återbruket Klippen
och en cykelverkstad öppnar upp sig mot torget. Bekvämligheter som
sittplatser, cykelställ, vind/solskydd och belysning gör torget
välkomnande. Torget förändras över tid genom en tillfällig scen,
stolar som ställs ut, foodtrucks, plantmarknad och belysning.

SOLLERÖTORGET

Platsen kan göras om från parkeringsplats till torg med grönska,
vistelseplatser och event.
Koopenbyggnadens historiska charm kan lyftas fram och vyer och
vägar till Prästgården och Kyrkan förstärkas.
Koopen, skolan och Prästgården öppnar alla upp sig mot torget och
samuttnyttjar rummet. Exemplevis kan en glasslucka, soltrappa och
lekskulpturer tillkomma.
Torget utvecklas över tid och säsonger genom marknadsbord,
festpaviljong, uteservering och belysning.

TRÄDGÅRDSCAFEÉT

SOLLERÖ BYGATA

Soldvägen kan omvandlas till bygata och hastigheten anpassas för
gående. Gaturummet förstärks genom häckar och staket. Äppelallén
förlängs och blir identitetsskapande. Vägar mellan viktiga byggnader
och platser förstärks genom utsmyckning av markbeläggning.

Med framtida förändrade resvanor och nya
parkeringar kan Koopen återetablera sin forna
trädgård och öppna upp ett lummigt café.
På denna sida sker paketutlämning.

PARKERINGSKILEN

En ny parkering kan förstärka trafiksäkerheten,
ge utrymme till ett torg och ge parkeringsplatser
i skuggan.

SKOLTRÄDGÅRDEN

Skolgården kan utvecklas till en trädgård för lek och
odling. Platsen ramas in av ätbara buskar och träd och
får tydliga entréer mot Sollerötorget, kyrkan och
idrottshallen. En tryggare lösning för hämtning/lämning
utvecklas mot Daniel Jonssons väg.

PRÄSTTRÄDGÅREN

Prästträdgårdens ursprungliga gårdskvaliteter kan återtas genom
återuppförande av de byggnader som tidigare funnits på platsen.
Ett bildningscentrum och en handelsträdgård kan etableras t ex
med inriktning på hållbar lokal produktion. I de återuppförda
flyglarna ryms studenboende i terminerna och vandrarhem i
semestertider. Handelsträdgårdens växthus är också ett café och
studielokal. Platsen utvecklas vidare till en samlande trädgård för
olika åldrar och öppnas upp som en aktiv plats mot Bygatan.

BYPARKEN

En gemensamt förvaltad park kan ta form i
bykärnaans mitt och koppla samman öst och väst.
Entéer och korsande promenadstigar knyter platsen
till angränsande attraktioner. Här kan över tid
aktiviteter som boule, fotboll eller skateboard ta plats
efter Solleröbornas intresse.

SOLLERÖ KYRKOGÅRD

Kyrkogården förstärks som en plats för andlig ro.
Sittplatser tillkommer och rumsskapande växtlighet.
Planteringen utvecklas för att bidra till ökad biologisk
mångfald. Vägarna och entréerna in till kyrkogården
förstärks som strövområden för eftertanke.

ENTRÉ
IDROTTSHALL
UTESPORT

Idrottshallen öppnas upp mot Soldvägen och
entréplatsen gestaltas så att lek och sport kan
flytta ut. Utepingis och motionscyklar.

GÅRDSTUN

KYRKPLATSEN

Tillkommande bostäder kan befolka bykärnan och bilda
gårdar som i sin tur formar gaturum och platser. Så har
byarna växt fram i trakten. Husen byggs med lokat
plockhugget virke eller flyttade befintliga timmerhus.
De tillkommande bostäderna möjliggör för unga och
äldre att bo kvar på ön.

Sollerö kyrka kan bli en besöksplats längs den förbipasserande
pilgrimsleden. Platsen framför kyrkan kan få tillägg i form av små
gårdsformationer, kyrkstallar, där besökaren leds in genom en
sekvens av rum. De enkla trähusen kan exempelvis användas för
uppsättningar av barnaktiviteter, skådespel, julmarknad eller enkla
övernattningsbostäder.

CERMONIPLATS
ELDPLATS
VÄNTAN

SOCKENTORGET

Torget tar form genom markbeläggning och
tillkommande bodhus. Entrén till den nyöppnade
ungdomsgården vänder sig hit och aktiviteter från
Sockenhusest flyttar ut på torget. Här spelas
lokalproducerad musik till pingisturneringen.

Bild: Tidslinje och process för Odla torg, Gaia arkitektur

Projektet

I det här projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan
lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också
en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för
torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen,
försiktig samtidigt som djärv, utvecklas en metod för att omvandla
en parkering till ett torg. Projektet är ett startskott in i en långsiktig
utveckling av en gestaltad bykärna av fler rum och platser, och
färre parkeringar och mellanrum.
Platsen är bykärnan på Sollerön i hjärtat av Siljan. Ön har
specifika kvalitéer så som ett särpräglat mikroklimat, unika grödor,
lokalproducerat timmer och en bygemenskap som bidrar med
kollektivt odlade rotfrukter och lokalskjuten älg till skollunchen. I
projektet undersöks torget som arketypiskt rum. Platsen som kan
bli ett torg är uppdelad på två fastighetsägare; Mora kommum och
Coop. Genom fem event genomförs en serie tester tillsammans
med byns boende och öns aktörer. Det handlar både om fysiska
gränser och om ett innehåll där öbornas aktiviteter får ta plats
i det gemensamma rummet. Eventen utformas med teman som
attraherar lokalt engagemang. Här flyttar byns odlare, konstnärer,
cykelförening och handlare in. Platsens södra aktör är Sollerö skola
som fått utmärkelsen Naturskyddsföreningens stora miljöpris. Den
östra aktören är Återbruket Klippen som säljer begagnade varor
och genom försäljningen finansierar lokala initiativ, tagit över en
kulturlada. Även nya utomhuspedagogiska moment lanseras så
som ett plantotek. Platsens västra aktör är Coop som vill vara en
multifunktionell och modern lanthandel. Platsens bortre västra
aktör är prästgården som arbetar för en ökad lokal närvaro i
samhället och ökad biologisk mångfald. På denna plats pågår livet,
men den historiska klungbyn har luckrats upp och mötet sker nu på
en parkering.
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Som utgångspunkt för de tester som genomförs i projektet
finns en visionskiss och en djupgående analys som tagits fram
i samarbete med ett pågående projekt ”Service BID - Sollerö
socken”. Genom flera mindre förändringar, som till exempel att
öppna upp ett staket, plantera träd, testa nya aktiviteter, designa och
placera möbler för odling och samvaro på strategiska lägen eller
ändra riktning på trafiken, möjliggör vi möten kring Solleröns torg.
Förändringarna görs dynamiskt och i samklang med byns invånare
och aktörer.

Bild: Tidslinje och process för Odla torg, Gaia arkitektur

Processen

Projektgruppens kärna består av en lokal aktör, ett
arkitektkontor och en klimatdesigner. Den lokala aktören ansvarar
för förankring på plats, samordning av lokala initiativ och
praktiskt genomförande. Arkitekterna ansvarar för processledning,
helhetsperspektivet, gestaltning och dokumentation.
Klimatdesignern bidrar med expertis och ett utifrånperspektiv
genom lång erfarenhet av liknande projekt. Utöver projektgruppens
kärna deltar också kommunala tjänstemän, Svenska kyrkan, lokala
näringar, föreningar och medborgare.
En processillustration tas fram för att få samsyn
inom projektgruppen och för att kommunicera inplanerade
händelser utåt. För att guida de tester som ska utföras tas tio
arkitekturstrategier fram. En logga utformas för att ge projektet
en kommunikativ grafisk profil och visionsbilden, som tagits fram
tidigare, kompletteras med förslag på möjliga tester kopplade till
strategierna. Vi ser till att samla nyckelaktörerna till återkommande
möten och bidrar på så vis till att ett gemensamt forum etableras.
Eftersom utvecklingen av torget hela tiden är i fokus kan en
konstruktiv dialog föras där förslag på förändringar konkretiseras.
Medborgarnas bidrag var svår att förutspå men kom att överträffa
alla våra förväntningar.
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Vi flyttar ut idéskapandet i den gemensamma bymiljön där
brukarna blir medskapare. Idéerna utvecklas och väljs efter de
effekter de kan skapa med fokus på att tillföra och inte begränsa.
I projektet ingår också utvecklingen av föremål som kan lämnas
kvar efter genomförandet för att förstärka bykärnans identitet,
påverka rörelsemönster och förtydliga nya entréplatser. Det ökade
intresset för kulturväxter så som Solleröärten, Solleröroten och
lokala äppelsorter lyfts fram under projektets startevent ”Så ett
frö” inspirerar vi till odling och till projektet. Det andra eventet
är digitalt och låter barn tillsammans omforma torget i en
spelvärld. Det tredje eventet ”Festival” inspirerar till en gemensam
sommarfest. Vid det fjärde eventet ”Cykeldagen” undersöks nya
rörelser. Under det femte och sista eventet ”Skördefest” sprids
kunskap, vi delar erfarenheter och bäddar för fortsatt växtkraft för
torget.

Event 1
Så ett frö
Under det första eventet tar vi vara på säsongen och
inspireras av växtkraft, odling och lokala sorter. Projektet Odla
Torg kommuniceras digitalt och på plats monteras en stor tavla
som berättar om kommande event och dagens program. Delar
av staketet till prästgården plockas ned för att skapa en tydligare
koppling och entré och två nya träd planteras som förlängning av
Solleröns befintliga äppelallé. En föreläsning om äppelskötsel hålls.
För att skapa förutsättningar för torgliv flyttas parkeringsplatser
tillfälligt. Rumsliga gränser testas genom att torget definieras och
möbleras med återbrukade och ommålade sittplatser av träpallar
från en lokal fönsterfabrik. En pall blir ett pingisbord. Uttjänta
bildäck har omgestaltas till planteringskärl som innan eventet
adopteras av bybor och fylls med sticklingar. Besökarna får
plantera en solleröärt och en sollerörot att ta med hem.
Sara Halvarsson, Återbruket Klippen, berättar:
Kvällen innan. Vi är nybörjare på torgbygget och kör möbler
och blomkrukor fram och tillbaka. Nya parkeringslösningar sprayas
på marken. Hittar några glada para-soller och lånar trasmattor från
Klippen. Vi är förväntansfulla och ganska nöjda. En äldre man
står en bit bort och gormar: Vad fan håller ni på med?!? Ja vad fan
håller vi på med? Han vägrar flytta bilen från det tilltänkta torget.
Jon står på marken och gormar tillbaka. Mannen är svårflörtad.
Solen steker. Koopen sponsrar med saft och kakor. Törstiga barn
sitter på sofforna under parasoller. Målar lite med vägkritor, några
spelar pingpong. Folk är nyfikna, vi visar kartan. Alla är glada men
varnar oss för de konservativa Solleröborna. Men de konservativa
och trubbiga dyker inte upp. Barnen önskar sig studsmattor, gubbar
med gitarrer och godiskiosk till torget. Vuxna funderar var bilen
ska stå och tycker att det är ”sååå bra att ni orkar vara engagerade”
Kontrasten när vi plockar bort torget på kvällen är slående. En
mötesplats med grönska, färger, aktivitet, utrymme för paus och
pratstunder förvandlas på en halvtimme till samma gamla vanliga
asfaltsplätt med gropar och nednötta parkeringslinjer. Ljudbilden
av sorl och pingpongsång tas över av bilarnas hesa muller. En smal
passage för människorna i avgasröken på väg till kvällshandlingen.
15

Medskick: Ett större antal intervjuer görs; alla är positiva.
Sittplatser skapar nya möten och långa samtal. Aktivitet så som
pingis skapar liv. Parkering och logistik ska testas i fler varianter.

Event 2
Digitala torget
Sex barn i åldrarna 8–13 år träffas i en uppbyggd spegling
av det tänkta Sollerötorget. Torgrummet byggdes på eget initiativ
upp av projektledaren Nils, 10 år i förväg. Platsigenkänningen var
tydlig och detaljer som Coops reklamskyltar, fönsterkupor, stängsel
och buskar var återgivna. Vissa av barnen kommunicerade via
avatarerna i chatt och några av deltagarna möttes parallellt i ett
videomöte. Två av barnen bygger innan mötet upp en scen med
stolar så att de kan inleda med ett möte och ”berätta för de andra
barnen hur man gör”. Alla barn uppmuntras att bygga tillsammans
och att lägga till saker på torget som man skulle vilja ha. I ett första
läge byggs en fotbollsplan bakom torget, pingisbord, basket och
gungor. Man testar en hel lekställning, men den ratas eftersom den
är för ful. Två barn tyckte att det behövdes mer grönt och lägger
till stora träd och buskar och ett bord för blomförsäljning. För att
ge torget något i mitten lägger de till en julgran framför Coop.
Ett par andra pojkar fyller på med julklappar och en gigantisk
polkastångsskulptur.
Framför Coop finns en parkering som utgör en triangulär
plats. Barnen uppfattade den som ett till torg och föreslår en fontän
med träd och sittplatser. Belysning i form av ljusslingor placeras
tvärsöver för att få det mysigt. Scenen som de inledde med får
vara kvar; den kan användas för uppträdanden och kanske en
kocktävling eller lussebulleätartävling. Det skulle kunna kosta 500
kr att delta och vinnaren kunde få 300 kr i prispengar. Det skulle
ge Odla torg-förbundet möjlighet att köpa in fler grejer till torget.
När timmen är slut summerar projektledaren och några av
deltagarna. Fontänen och julgranen i mitten skapar torgkänsla. Det
behövs mer grönt så att det känns skönt och bänkar så att man kan
slå sig ned och prata. Det behövs roliga aktiviteter för barnen och
ljusslingor så att det blir mysigt och för party. Fotbollsplanen är
viktig men den behöver ju inte ligga på torget, bara nära. Scenen är
bra så att man kan planera grejer och tjäna pengar till torget.
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Medskick in i nästa event: Barnen arbetar intuitivt och tar
in flera målgruppers behov. Grönska, sittplatser, aktiviteter och ljus
är viktigt. Torgets centrepiece kommer till de som en självklarhet.

Event 3
Torgfestivalen
Under det andra eventet inspireras vi av ljumma
sommarkvällar och gemensam fest. Det skapas rum för musik,
att äta tillsammans och plats för sport och lek. Återbruket håller
öppet och låter varorna möblera gårdsplanen. Platsen mellan ladan,
skolan, och det framväxande torget testas för publiksamling och
aktiviteter där sittplatser, cafétält, fyller gräsmattan. Golfklubben
brukar gräset för att inspirera framtida golfare.
Det blivande torget saknar fysiska gränser och levande
fasader. Denna gång testas en food truck som placeras i hörnet mot
skolan och där sittplatser av de återvunna pallarna återanvänds för
att utgör tillfällig uteservering.
Jon Böhlmark, Återbruket Klippen, berättar:
Ladan som i dag används av Klippen Återbruket och
som vanligen vänder sig åt ett håll öppnas upp i två riktningar.
Två scener bildas som bjuder in allmänheten till ”open
mic”. Solleröåsens trollfolk besökte med hyllningssånger till
förändringens krafter och en åttafaldig manskör sjöng till damerna
och skapade förhoppningar om att kunna ses vid fler tillfällen i
framtiden. En spelman gned sin fiol på väg hem från övning.
Kvinna 40 års åldern; ”Bra att det finns en samlingsplats att mötas
på. Roligt för barn att det finns aktiviteter i anslutning till torget.
Det är ju här utanför Coop som torget ska vara.”
Man med 2 barn i 10- 12-års åldern på semester; ”Jag känner till
ön hyfsat och tycker att det är jättetrevligt med ett litet torg. Vi är
på väg hem till Örebro idag så det var perfekt att det fanns en liten
matvagn för lunch. Ska ner och testa på golfen. Helt rätt plats för
torget då det är Coop som är samlingsplatsen här på ön.”
Medskick in i nästa event: Att rumsligt definiera torget med
större element är välgörande. Parkering och flöden för bil är viktigt
att utreda långsiktig. Utrymmen finns. När något arrangeras så
strömmar folk till, intresset är återigen stort; Ja, vi vill ha ett torg.
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Event 4
Cykeldagen
Vid det tredje eventet har skolan öppnat för terminen och nya
rörelser sätts igång. Cykeln får ta plats. Det pimpas, pumpas och
repareras. Sollerö cykelklubb, Sollerön har en lång historia av cykel
och flera lopp arrangeras här, anlägger en provisorisk teknikbana
utanför skolgården för att inspirera barnen att ta cykeln till skolan.
Nya parkeringslösningar testas för att ge utrymme på torget och
säkrare rörelser på platsen. På torgområdet finns också en food
truck, cafétält, pingisbord, sittplatser och blomkrukor. Lokala
ungdomar serverar hemmagjort fika.
En cykelpump installeras utanför Återbruket Klippen
för att skapa en permanent nod. Man låter besökare testa olika
varianter; lådcykel, elcykel och tandemcykel. Alla som anländer
med cykel får en lott och en startplats i cykelloppet Siljan runt. Nya
promenadvägar testas genom en tipsrunda. Reparationsstation för
cyklar erbjuds samt en station där allmänheten kan fixa sin cykel
enligt rubriken ”pimp your bike”.
Sara Halvarsson, Återbruket Klippen, berättar:
Birgitta Jugen, 90+ bofast på Sollerön dyker upp vid
pysselbordet. Tyvärr har hon ingen cykel säger hon. Jag frågar om
hon vill pimpa rullatorn. Vi hjälps åt att knyta fast plastblommor
och glitter med randiga snören sen rullar hon iväg till sin son och
visar upp sin glada rullmanick. Vi har en el-lådcykel till utlåning.
Tre pojkar i 10-årsåldern lånar den. De är borta länge. Blir orolig
om de kanske ramlat och ringer upp en av dom. Det har de inte
men de var och raceade borta på Solleröparken och var tvungna
att hämta högtalaren. Glada med vinden i håret och tomt batteri
återvänder dom. Andreas meckar cyklar och inviger cykelpumpen.
Damerna från kyrkan pysslar och bjuder på godsaker hela dagen
och är otroligt positiva till samarbetet, att de får vara med och de
är redan taggade för nästa event. Sommargäster, turister och bybor
flödar till torget. Skolorna har börjat men hela dagen känns som ett
sommarlov.
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Medskick in i nästa event: Bykärnans flöden behöver
anpassas bättre för barnen och cykeln. Även som en hälsofråga som
skolan driver. En arbetsgrupp finns; hur balanseras biltrafik med
gång och cykel? Torget etableras ytterligare.

Event 5
Skördefesten
Under det femte och sista eventet ”Skördefest” har vi med oss
goda erfarenheter från sommarens utföranden och dukar upp med
lokala skördar, fynd, aktiviteter, utställning och samtal. Himlen
öppnar upp sig och människor från ön, och långväga, strömmar in
till platsen. Många hundra människor befolkar centrala Sollerön
denna lördag, och det pratas om när det senast inträffade. Uppemot
hundra personer, lokala och professionella, har också på ett eller
annat sätt engagerat sig och bidragit till innehåll och genomförande
just för denna dag.
Hela bykärnan testas. Bilar anvisas till kyrkans stora
parkering; härifrån fylls huvudgatan som leder fram till torgplatsen
och prästgården med marknadsstånd, traktorvisning och hästkärror.
Stånden fortsätter in på prästgården med musteri, ölbryggeri,
konsthantverk, läfsbak och fika och pyssel i trädgården. Kopplingen
till Återbruket Klippen förstärks genom skyltar och schabloner. Vid
klippen säljs återbrukade varor med nya försäljningsrekord.
På torgplatsen mellan Coop och skolan testas nya gränser.
Golvet möbleras och målas med schabloner av kurbitsinspirerade
solleröärtor. Tillfälliga väggar kommer upp i form av ett
eventtält med worskhops kring en framtida torgutformning.
Offentlig konst testas och skapar ytterligare en inramande vägg
mot skolgårdens öppna asfaltsyta i form av en fotoutställning
föreställande Solleröbor i sina livsmiljöer. Två foodtrucks ställs
upp som entré till torget från huvudgatan. Som centralpunkt
arrangeras en lekskulptur av lokalt resttimmer som barnen bygger
om under dagen. Timret användes också som bord, sittmöbler
och gungbrädor. Lokalt vävda mattor och dynor smyckar de
återbrukade sittmöblerna. I den tillfälliga paviljongen pratar vi med
besökarna och inhämtar tankar kring torget och bykärnans framtid
och utformning genom referensbilder, ritningar och samtal.
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Medskick in i nästa event: Ett centralt torg kan ge
förutsättningen för att aktivera en hel bykärna med en mångfald av
kopplade och aktiva platser. Marknad och lokalodlad matservering
är ett uppskattat tema, som kan inspirera till ökat odlingsintresse.
Väggar, golv, tak och möblering är testade i många varianter och
kan nu omsättas i förslag på ett permanent utförande. Hur hittar vi
finansieringen och förvaltningen så att det här bara var början?

Seminariet /
Offentlig konst
Seminarium kring samverkan Sollerön
I anslutning till det sista eventet bjuder vi in nyckelaktörerna
till ett seminarium med Camilla Zedendahl, VD för Kungliga
Djurgårdens Intressenter, i Sockenhusets stora sal. Syftet är att
bädda för tillskapandet av ett forum som genom fortsatt samverkan
kan driva torgets och Solleröns långsiktiga utveckling.
Aktörerna diskuterade lokal utveckling utifrån Camillas
bärande erfarenheter bla ifrån arbetet med stora aktörer på
Djurgården. Utmaningarna är liknande, även om skalan är
annorlunda i det lokala kontextet.
- När vi alla bidrar till det gemensamma får vi ännu mer tillbaka.
Ställ dig frågan; vad tar jag till bordet?
- Samarbete måste vara idéstyrt, vad är iden vad ska vi
åstadkomma, vad gör vi bättre tillsammans?
- Skapa värde. Jobba på ett sätt som gör att man åstadkommer
något hela tiden
- Tänk långsiktigt, vill man fram snabbt kan man gå själv.
Tillsammans är långsiktigt.
- Öppet, ärligt, generöst. Testa ofta; vad kan hända? Ta hellre kritik
för att det kan gå fel. Bygg en tillåtande kultur.
Eventet samfinansierades av Service BID-projektet och Gaia arkitektur.

Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
På torget testas under skördefesten konst i det offentliga
rummet. En fotoutställning med tio stora fotografier skildrade
Solleröborna i sin livsmijö. Dessa hängdes på skolans stängsel för
att berätta om människorna som utgör platsen.
Fotografen Luc Pagès fotografier är en fortsättning i vår tid
på den lokala fotografen och bygdeforskaren Karl Lärkas arbete
som dokumenterade de lokala livsmiljöerna för ett sekel sedan.
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Delprojektet startades i samarbete med Karl Lärkas vänner och
genomförandet samfinansierades av Service BID-projektet, fotografen Luc
Pagès och Gaia arkitektur.

Lärdomar
- aktörerna
Reflektioner från Återbruket Klippen:
Återbruket klippen utgör projektets lokala part. En
arbetsgrupp bestående av Jon Böhlmark, Sara Halvarsson, Daniel
Nilsson och Lotta Nordin arrangerade projektets event i dialog med
Gaia arkitektur.
Metoden att genom tillfälliga event testa olika lösningar som
sedan utvärderas och utvecklas till nästa har varit framgångsrik.
Den stämmer väl överens med Återbruket Klippen och det
lokala arbetssättet. Varje test försöker inte ge svar på alla frågor.
Metodens sökande karaktär gav en öppenhet som uppmuntrat
till deltagande och gynnat medborgardialogen. Det har lett till
att det på Sollerön idag t ex ”odlas grillplats” på kyrkans mark.
Tematiken som var anpassad efter lokala förutsättningar gav god
förankring och stort deltagande. Det stora deltagandet och spontana
arbetsinsatser från allmänheten präglade projektet. Blomlådorna
tillverkades av en lokal däckarbetare. Gödslet i lådorna kom från
en lokal jordbrukare och växterna planterades och skänktes av
Solleröbor. Sittplatserna kom från en lokal fönsterindustri i form
av träpallar som tidigare använts för att transportera glasrutor. De
iordningsställdes av lokala ungdomar som råkade befinna sig på
platsen. Besökare har frivilligt hjälpt till att montera skyltar, agerat
parkeringsvakter, mm. Deltagandet var lekfullt och glädjefyllt.
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Dialoger kring den gemensamma platsen har ökat i
aktivitet, samverkanskulturen har stärkts och tron på förändring
hos allmänheten har ökat. Visualisering av potentiell framtida
gestaltning kommer förlänga diskussionerna i utvecklingen framåt.
Viktiga kunskaper har förvärvats av olika aktörer kopplat till
parkeringsfrågor som att förändring tar tid och att kommunen och
Trafikverket är starkt reglerade. Vi upplever ett ökat organisatoriskt
kapital internt i Återbruket Klippen och mellan aktörerna. Några
lokala förutsättningar har varit avgörande för projektets utfall så
som det lokala kunnandet, den lokala förankringen, viljan att bidra
och Klippens förtroendekapital. De kulturella förutsättningar vad
gäller synen på samverkan har präglat projektet och här ser vi en
positiv förflyttning. Mötesplatsen utanför Koopen har en viktig roll
att skapa möten som går på tvären i de befintliga sociala

strukturerna (mellan generationer, nyinflyttade och boende sedan
flera generationer). Intresset av att delta i framtida arrangemang har
framkommit från olika delar av lokalsamhället.
Projektet har bidragit med ett antal permanenta fysiska
förändringar. Lyktstolpar, buskage och träd är borttagna och har
skapat en renare och friare yta. Delar av staketet till prästgården
har tagits ned och en förstärkt entré med plantering av äppelträd
har skapat en starkare koppling till bykärnan mellan Koopen och
prästgården. Mellan Koopen och Klippen finns en synlig korridor
och en ny gångväg som brukas. Detta har lett till delvis förändrade
rörelsemönster. Odla torg bidrog till att stärka ramprojektet BID
och vice versa. Presentationer av projekten har väckt intresse i
landsbygdsutvecklingssammanhang och projekten har synliggjorts
i P1, Dalarnas Tidningar, P4 Dalarna, Siljannews och i sociala
medier.
Reflektioner från Staffan Bond, ordförande Sollerö Sockenförening, tidigare verksamhetschef för Hela Sverige ska leva:
Jag är inte helt obekant med ”odlingsprocessen/metoden”
och tycker att den är intressant för utveckling i flera olika
sammanhang. Det är en viktig process för att söka sig fram till
lösningar som svarar mot olika intressen och håller långsiktigt.
Socialt betydelsefullt för att samla folk för att träffas och diskutera.
Demokratiskt viktigt för att ge många möjlighet att delta i en
process som har stor betydelse (i det här fallet i första hand för
Solleröborna). Odla torg på Sollerön har i stort motsvarat de
förväntningar jag haft. Det praktiska angreppssättet med tematiska
arrangemang var effektivt och uppskattat. Underlagsmaterialet var
ambitiöst, intressant och lagom provocerande.
Som ordförande i Sockenföreningen har jag varit positiv och
på så sätt i någon mån backat upp projektet. Men inte haft någon
framträdande roll.
Glädjande, kanske inte direkt överraskande, var
engagemanget hos alla de som hjälpte till i processen och det goda
och breda deltagandet av solleröbor och även en del utsocknes
inklusive kommunrepresentanter.
Slutsatser måste dras av processen och följas upp med
beslut om åtgärder som kan bli förhållandevis djupgående och
kanske inte så lätta att förverkliga. Det är först då som processens
betydelse blir tydlig. En del kommer att behöva mogna ytterligare
innan det är dags för skörd. Sockenföreningen har en viktig roll i
uppföljningen.
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Reflektioner från Tommy Ek, biträdande förvaltningschef/
Stadsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa:
Av Odla torg har jag lärt mig att man med relativt enkla
medel kan pröva en markanvändning samt gestaltningsfrågor i
tidiga skeden. Att detta kan vara ett utmärkt sätt att få engagemang
och viktiga inspel inför förändring av den fysiska miljön. Även en
viktig pusselbit i en förankringsprocess.
Min roll i projektet har varit att vara stöttande och att spela
in viktiga förutsättningar ur ett ”kommunperspektiv” i tidigt skede

”Det var ju succé det
här! Jag hör flera som
ska hem och odla för
att vara med nästa år.
Det är ju jättekul.”
Jompa, läfsabagare under
skördefesten

så att onödiga hinder undanröjs. Det finns även ett symbolvärde i
att ”kommunen” är engagerad i och ser värden, samt visar detta, i
ett projekt av detta slag.
Det som överraskade var att det genom relativt enkla/
tillfälliga medel/åtgärder gick att få till en förändring av hur
platsen används. Från att vara en ickeplats, en parkeringsyta, så
gick den till att vara ett nytt vardagsrum för Solleröborna. Platsen
blev befolkad och fick nytt liv.
Nästa steg borde vara att titta på vilka förändringar av
platsen som krävs för att platsens ”nya identitet” manifesteras
och synliggörs, att man fattar platsens användbarhet samt att
användbarheten ökar. Det kan ju handla om relativt enkla åtgärder
men min uppfattning är ändå att en permanent omgestaltning krävs
för att öka platsens användbarhet och funktionalitet.
Reflektioner från Niklas Gezelius, Intendent, för- och
grundskoleförvaltningen:
Jag har återigen fått bekräftat att engagemang, delaktighet
och kommunikation kan få saker att hända. Det breda
engagemanget har överraskat. Min roll i projektet har varit att jag
har bevakat och försökt hitta utvecklingsmöjligheter i linje med
skolans och dess förvaltnings intressen. Nästa steg är att ta fram
konkreta förslag - något att ta ställning till, något att pröva mot
såväl berörda verksamheter och befolkning som ställda regelverk,
lagkrav och ekonomi.
Reflektioner från Monica Spännar, Svenska kyrkan:
Kyrkans roll i projektet är att vara följsam och lyssna in
församlingens önskemål för att kunna vara en aktiv medaktör
fortsättningsvis. Kyrkan önskar vara en aktiv samarbetspartner
och fortsätta samverka för människors väl. Där finns många
samarbeten, som tydliggjorts av Odla Torg.
Reflektioner från Ulrika Thorell, föreningschef, Coop Sollerön:
Det var mycket folk i farten, de flesta jättepositiva. Kul när
det händer någonting. Det är ju precis utanför Koopen, så vi är ju
väldigt intresserade av att det sker saker här. Återkommande Odla
Torg!
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Målade fönsterpallar skänkta från Vinäs Industri och vävar framtagna till projektet av Kerstin Lärka.

Resttimmer som central lekskulptur, planteringskärl från uttjänta bildäck och den unika grödan Solleröärten på frö.

Schabloner föreställande en kurbits på Solleröärt sprayade med kritfärg.

Reflections, Lisa Maria Enzenhofer, landskapsarkitekt och
klimatdesigner:
Instead of waiting for someone else to create the “big
change” through a top-down approach, this project started with
the local resources (people, materials and spaces) from the region
in a bottom up process. This provides a fantastic example how a
successful urban development can be driven by the community.
Facing the tremendous challenges of climate change, communal
projects like this brings together many aspects of how we want and
will live in the future. The project opens a discussion forum for the
whole community posting questions like; how will we commute in
the future, how will we eat, where will we shop?
Rather than a traditional design process, where the
municipality develops a competition brief for landscape designers
and architects, this project approach is much more open. It
developed as a process with the local community and has already
resulted in a much stronger identification and contribution by the
citizens, increased likelihood of usage as well as maintenance of
the spaces.
The methodology and process used for the project can be
considered as a prototype, useful in re-designing other rural village
centres. We aimed at designing a process rather than creating a
specific landscape design. The isometric drawing of the village
centre and the timeline were developed as open communication
tools, where citizens and neighbours could interact and provide
their insights.
The locals and the local institutions are considered as key
actors for change, especially in rural areas where everybody knows
each other. Through testing several events and settings, many
people had the chance to interact and become part of the project.
Especially in rural areas where the relative maintenance costs and
care for shared spaces and landscapes are high (like small gardens,
playgrounds, etc), communal caring projects are very interesting.
They can be an inspiration in creating climate-resiliency, adding
biodiversity as well as raising awareness in the community.
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Resultat
Lärdomar
Reflektioner från Gaia arkitektur:
Det här arbetet möjliggjordes genom samarbete mellan
lokala aktörer, kommunen, öbor och arkitekter. Vi bidrog genom
att forma ett arkitekturprojekt och en metod att följa. Analysen
och medborgardialogen skapar grunden till en vision som i sin tur
är något människor kan reagera på. Arbetet får en riktning och
målet synliggörs. Det krävs en närvaro i samtal och relationer. De
flesta har gått utanför sina givna roller. Projektet utvecklas ständigt
vilket medför att de illustrativa verktygen och språket måste vara
kommunikativt och flyhänt. Det handlar inte om färdiga dokument
som ska kommuniceras. Det krävs mod och nyfikenhet. Att
ifrågasätta varför saker är som de är. Här kan ett utifrånperspektiv
vara en fördel. Det har känts givande att vara del av något äkta, en
framväxande livsmiljö med målet att uppnå ökad livskvalitet och
läka något som väntar på att bli helt.
Under fem månader, och specifikt under fem dagar, fick vi
direkta upplevelser av vad torget kan skapa för hembygden, hur
det kan gestaltas och hur vägen dit kan se ut. Lärdomarna har varit
många.
.
Att skapa värde för människor
Ett centralt begrepp i arbetet är tillhörighet. Att i alla delar
från gestaltning till genomförande och förvaltning sträva efter att
sprida känslan av tillhörighet. Det ger många önskade sidoeffekter.
Torget manifesterar att alla är välkomna hit vare sig du är boende,
nyinflyttad eller besökare. Genom att tillsammans utforma
torget och fylla det med liv skapar genomförandeprocessen i sig
tillhörighet till platsen och gemenskapen.
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Arkitektens gestaltande uppgift
Arkitekturens uppgift är att skapa ett rum där en skylt som
säger ”Sollerötorget” inte behövs. Den rumsliga inramningen
och upplevelsen samt rörelserna till och över platsen är central.
Val av material, ljussättning, aktiviteter och möblering är
gestaltningsverktyg med en mångfald av variationsmöjligheter över
dygn och årstider. Vår strävan är att bädda för att liv, möten och lek
ska uppstå naturligt.

Trafik och flöden
Platsen har inte alltid varit en parkering, men har under
längre tid nyttjats som personalparkering för skolan. Samtidigt
utgör den besöksparkering för Coops kunder, i kombination med
en plats för hämtning och lämning av skolbarn. Parkeringsfrågan,
att kunna erbjuda en smidig handling, uppfattar Coop som en
viktig faktor för sin verksamhet. Trafiklösningen är redan idag
mycket problematisk och uppfattas osäker med kombinationen av
backande bilar och barn i rörelse. Det finns också behov av att se
över säkra cykelvägar och promenadvägar till platsen. Projektet
visar att det finns andra alternativ att fortsatt undersöka. Vi
föreslår att kommunen fortsätter arbetet med att skapa lösningar
tillsammans med berörda aktörer och lokalsamhället där de många
behoven sammanvägs och viktas. Vi ser goda möjligheter att med
rätt sakkunnig expertis hitta bra lösningar som både skapar en
mötesplats och tillgodoser den bilburnes behov.
En mångfald av livskraftiga orter i samverkan
Landsbygden har de senaste decennierna tappat i både
offentlig och kommersiell service och Sollerön utgör inget
undantag. Anledningarna är många och kanske tar det också
en viss tid att upptäcka hur förlusten av omsorg kring det
gemensamma påverkar oss. Att utveckla en mångfald av
identitetsrika och livskraftiga platser i ett område stärker även
helheten de ingår i. Vi föreslår att kommunen, med Sollerön
som case, strategiskt kartlägger de kulturella tyngdpunkterna i
sitt upptagningsområde och demokratiskt fördelar både resurser
och engagemang med blicken på alla medborgares rätt till goda
gestaltade livsmiljöer.
Medborgardialog, förankring och nästa steg
Förutom de många samtal som förts har ett hundratal kortare
och längre intervjuer genomförts baserat på upplevelser i testerna.
Slutsatsen är att ett torg på platsen har ett mycket starkt stöd. Med
erfarenheter av fem olika tester, brett samskapande mellan aktörer
och medborgare och med dialoger utifrån frågor, skissande och
referensbilder finns nu möjligheten att omsätta en mångfald av
infallsvinklar i en skiss för ett mer permanent genomförande.
Att som fortsättning av Odla torg nu genomföra ett gemensamt
projekt är dessutom en stor möjlighet för att skapa medborgerligt
förtroende.
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När solen sken på oss på finaleventet skördefesten
den 25 september 2021, människor i många hundratal
strömmade in från byn och från utsocknes, så var
det något särskilt i luften. Barnen byggde med
timmerrester. Lokalodlad mat mättade oss. Äpplen
mustades och traktorer testades. Kyrkans medarbetare
pysslade med barnen. Hantverk skapades. Kanske
upplevde vi en manifestation i mänsklig tillhörighet.
Värmen kom inte bara ifrån höstsolen.

Projektgruppen

Projektet är ett samarbete mellan Gaia arkitektur, Klimatdesigner
Lisa Maria Enzenhofer och Återbruket Klippen. Utöver dessa
deltar ett större antal aktörer såsom kommunala tjänstemän,
Svenska kyrkan, lokala näringar och medborgare.
Arkitekter - Gaia arkitektur
Projektledning, ansvariga arkitekter: Marta Bohlmark, Ania Öst
Rådgivning och granskning: Ulrika Stenkula, Pi Ekblom
Grafiskt stöd: Thelma Dethlefsen
Dokumentation, genomförande: Martin Mehlin, Robin Johansson
Landskapsarkitekt och klimatdesigner - Lisa Maria Enzenhofer
Lokala aktörer och samhällsutvecklare - Återbruket Klippen,
Ansvar för lokal samordning: Jon Böhlmark
Eventplanering och praktiskt genomförande: Sara Halvarsson,
Daniel Nilsson och Lotta Nordin
Mora kommun
Kommunal samordning: Karin Eriksson, Näringslivsutvecklare
Rådgivning: Tommy Ek, biträdande förvaltningschef/Stadsarkitekt
Sollerö Sockenförening
Representant behovsägare: Staffan Bond, ordförande, f d
verksamhetschef på Hela Sverige ska leva
Fastighetsägare - Coop Sollerön
Representant behovsägare: Maria Boork, Ulrika Thorell
Fastighetsägare - Sollerö skola, Mora kommun
Representant behovsägare: Niklas Gezelius
Fastighetsägare - Svenska kyrkan
Representant behovsägare: Monica Spännar
Fotografier: Gaia arkitektur, Återbruktet klippen, Robin Hellzén
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Tack till lokala leverantörer: Vinäs fönsterindusti, Dalatimmer
AB, Coop Sollerön, däckmontören Alexander Eriksson och många
enskilda Solleröbor med omnejd.

Stratgisk karta över jordbruket med Sollerön i ett nätverk av sammankopplade byar

Nästa steg

Den här skriften är en dokumentation av det vi åstadkommit i
projektet. Vi är mitt i en process och vi ser ett flertal intressanta
utvecklingsmöjligheter framför oss. För att de ska bli möjlighet
kommer vi att behöva söka fler anslag.
En handbok
Vi ser ett stort värde att formulera arbetet som en handbok där de
strategier och metoder vi utvecklat formuleras så att andra kan
återanvända dem i projekt. Handboken skulle med fördel illustreras
med planer där testerna och iterationerna framgår.
Prototyp
Mora kommun ser Odla torg som en möjlig prototyp för
kommunens fortsatta satsningar på utveckling av mötesplatser på
landsbygden. För detta behöver Odla torg kommuniceras som en
prototyp.
Kommunen och de lokala aktörerna efterfrågar ett uppdaterat
utvecklingsförslag för hur torget kan omgestaltas permanent. Vi
föreslår att omsätta forskningsresultatet och de många dialogerna i
ett eller flera förslag för en genomförd torgbildning.
Bok och utställning på tema gestaltad livsmiljö i hembygd
En möjlighet har uppstått att göra en bok och en utställning
tillsammans med en fotokonstnär som dokumenterar och illustrerar
livsmiljöer på Sollerön kopplat till det produktiva landskapet.
Projektet kopplar till den lokala fotografen och bygdeforkaren Karl
Lärka som dokumenterade livet på ön i början på 1900-talet.
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Områdesstrategi
Gaia arkitektur har påbörjat ett arbete där Odla torg är en del av
en områdesstrategi. Arbetet är presenterat för Region Dalarna och
har använts som utbildningsmaterial för destinationsutvecklare. Att
hålla en skördemarnad med lokala råvaror hänger ihop med att det
produceras lokal mat. Det arbete kan tas vidare. Exempelvis genom
att utveckla grannorter med principer från Odla torg eller utveckla
en besöksguide för området.

