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• Hur ser utvecklingsarbetet och förutsättningarna ut i rurala områden idag?

• På vilket sätt kan en mer utbredd lokal planering och gestaltning  skapa 

effekt och betydelse för en orts utveckling?

• Vad finns det för olika självorganiserade former i civilsamhället för byggande 

och gestaltning? I vilken grad kan och bör detta arbete vara centralt i en 

orts/bys utveckling? 

• Vad finns det för formella och ekonomiska organisationsformer för 

civilsamhällets utvecklingsarbete och hur ser ansvarsfördelning ut mellan 

kommun, region och stat idag?

• Hur förhåller sig arbetet med gestaltad livsmiljö till Sveriges olika 

geografiska förutsättningar?

• PÅ vilket sätt kan ett mer lokalt arbete och utveckling  bidra till en mer 

demokratisk och hållbar utveckling?

• Hur förhåller sig arbetet med gestaltad livsmiljö till Sveriges olika 

geografiska förutsättningar?
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• Hans Arèn, arkitekt, Kosternämnden, Koster

• Liv Sonntag, landskapsarkitekt, Väveriet, Uddebo

• Caroline Bergmann, lokal utvceklare, Småhusbyn, Uddebo

• Anna Haraldsson, statsvetare, Rurab, Röstånga

• S.Ericsson+ V. Zaunders, arkitekt/entreprenör, Rekobyn, Röstånga

• Raymond van der Heijden: arkitekt, Byns DNA, Kvarnvik

• Lena Jarlöv, arkitekt, Hosgsätts vänboende, Gerlesborg

• Lena Falkheden, arkitekt, Rural praktik, Bottna/Gerlesborg

• Malin Palm, konstnär, Not quite, Fengersfors

• Erik Berg & Tinna Harling, arkitekt, Egnahemsfabriken, Tjörn

• Nils Björling, arkitekt, Arkitektur i lokala kontexter, Chalmers

Men även: Helena Bjarnegård, Ulla Herlitz, Maria Richter Simsek,

Marcus Nordgren, Nina Lindunger, Eva Nordfjell och Ylva Frid.
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Det saknas en 
eftertänksam planering 
för Koster idag, inte 

ens i den mest 
fundamentala frågan-

behovet av hyresbostäder 
för att samhället ska 

kunna överleva som 
levande bygd- har 

kommunen lyckats fatta 
ett nödvändigt beslut. 
Trots att vi har fått 

bostadsbehovet beskrivet 
i två fördjupade 
översiktsplaner!

HANS ARÈN
Arkitekt

KOSTERNÄMDEN
KOSTER



LIV 
SONNTAG

landskapsarkitekt

VÄVERIET
UDDEBO

Hur det offentliga 
ser på sitt uppdrag 
gällande landsbygden 
behöver förändras, 
kanske behövs även 
strukturella 
ansvarsfördelningar 
mellan exempelvis 
region och kommun.



Genom åren har 
Gula huset 
kommit att bli 
en symbol för 
hur vi 
tillsammans 
upptäckter 
problem och 
söker lösningar

CAROLINE 
BERGMANN

Lokal 
utvecklare mm.

SMÅHUSBYN
UDDEBO



Kommunen ska vara 
drivande i arbetet med 

den strategiska 
utvecklingen i hållbar 
byutveckling, de har ju 

planmonopolet. 
Samtidigt bör kommunens 

roll i större grad 
handla om att 

kanalisera den lokala 
drivkraften och se till 

att byinvånarna får 
plats i den långsiktiga

utvecklingen. RAYMOND 
VAN DER 
HEIJDEN
arkitekt
BYNS DNA
KVARNVIK



Personligen anser jag 
att det borde finnas 

nationella mål som avser 
täthet och geografi vad 

det gäller service. Alla 
ska ha tillgång till 

skola, vård, och omsorg 
inom en radie av, eller 
utifrån en täthet av; 

att man fastställer det 
och planerar därefter. 

och dessutom lägger mängder av ideell tid på? 
Det är svårt att förklara och skapar en ojämlik 

ANNA 
HARALDSSON
samhällvetare

RÖSTÅNGA
RURAB



Man kan ju fundera 
över vad som ska 
driva 
bostadsutvecklingen 
eftersom det faktiskt 
handlar om 
samhällsuppdraget i 
förlängningen. Ska 
bostäder ses som 
spekulationsobjekt 
eller som en del av 
samhällsbygget? 

SARA 
ERICSSON
Arkitekt
VIKCTOR
ZAUDNERS

Samnällsentreprenör

RÖSTÅNGA
R-EKOBYN



Flera tror och 
hoppas att de kan 
använda vår 
modell för att 
skapa ett eget 
Not Quite.  
Men den här 
verksamheten är 
inget man kan 
göra som ett 
projekt, det 
måste komma 
underifrån.”

MALIN PALM
konstnär
NOT QUITE
FENGERSFORS



Det finns något 
väldigt viktigt i det 
fysiska där värdet av 

de gemensamma 
lokalerna inte bara 
ligger i att de är 

mötesplatser, utan de 
är även något som man 
är tvungen att sköta 

om och vårda 
tillsammans

ERIK BERG & 
TINNA 

HARLING
arkitekter
EGNAHEMS-
FABRIKEN
TJÖRN



Lokalt engagemang har 
uppkommit för att det 
offentliga på många 
sätt övergivit mindre 
orter på landsbygden”.

LENA 
FALKHEDEN
arkitekt
RURAL 

PRAKTIK
BOTTNA



LENA 
JARLÖV

arkitekt
HOGSLÄTTS
VÄNBOEENDE
GERLESBORG

Vi har kunnat 
möjliggöra detta tack 

vare att det har funnit 
så många kreativa och 
härliga människor som 

har varit med och hjälpt 
till



Idag centraliserar man 
hela välfärdssamhället 

innan människor har 
flyttat efter och 

sedan ger man 
marknadens ansvar att 

bygga bostäder och 
driva service på alla 
platser. Även där det 

inte finns någon 
marknad. Det är i min 

mening inte ett 
ansvarsfullt sätt”

NILS 
BJÖRLING
arkitekt

ARKITEKTUR 
I LOKALA 
KONTEXTER
CHALMERS 
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Fortsättning
följer..



Detta var ett kort utdrag av arbetet.
Vill du läsa hela boken V.V kontakta:

Angelika.akerman@gmail.com eller 
Helena.Nilsson-Hertov@falkenberg.se

Tack!


