Hällefors centrum
- En plats att vistas på året runt

UTVECKLINGEN AV PLATSEN FÖR GODTEMPLARGÅRDEN
- I DIALOG MED SKOLBARNEN
Under hösten 2021 hölls det dialoger med barn och unga
i Hällefors vid två olika tillfällen. Till en början fick barn
och unga i uppgift att göra teckningar på vad de skulle
vilja ha på platsen där Godtemplargården tidigare har
stått. Teckningarna sammanställdes och ett förslag och
diskussionsunderlag togs fram, vilket användes vid det
andra tillfället en dialog hölls. Under den andra dialogen
visades förslaget upp för barnen som fick tycka till
ytterligare. Här blev det mer tydligt vad det faktiskt var
som önskades av barnen och utifrån dessa två dialoger
har behov och önskemål för platsen sammanställts och
kommer ligga till grund för vidare utveckling av platsen
för Godtemplargården samt för centrum i stort.
Utifrån barnens teckningar har bland annat ledord för
platsens utveckling samt viktiga element som bör finnas på
platsen kunnat tas fram. Under designprocessen behöver
dock ytterligare faktorer beaktas som tillgänglighet,
budget, tillgång på material, topografi m.m.
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Utvecklingen av centrum i stort

GESTALTNINGSPRINCIPER

Den vision för Hällefors centrum som ligger till grund för
utvecklingen är:

Samla ihop centrum
•
•
•
•

”Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och
sjöar är en given plats där vi vill samlas och vistas. Naturen och
grönskan återspeglas också i vårt centrum.
I vårt centrum är framtiden såväl som vår historia närvarande. Det
är en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och
upplevelser i en trygg miljö. Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det
stora och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är kreativ och flexibel, här
finns utrymme för större arrangemang såväl som de små spontana
mötena under dygnets alla timmar.

Lokalisera verksamheter och handel
Skapa attraktiva mötesplatser och målpunkter
Parkering
Stärka kontakten med resecentrum
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Stärk karaktären
•
•
•
•

Det offentliga rummet skapar goda förutsättningar för den lokala
handeln som en framträdande del i ett levande centrum. Centrumkärnan
utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan är det
lätt att hitta till övriga delar av centrum.

Bevara, utveckla och vårda befintliga byggnader
Nya byggnader anpassas till befintligt stadsrum
Skapa en identitetsskapande helhetskaraktär
Skapa stadsmässiga rum - stadsgata, torg & park
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Vårt centrum månar om människa och miljö med Agenda 2030 och
FN:s barn-konvention som utgångspunkt.”

Utveckla stadsgrönskan
•
•
•
•

Hällefors centrum är idag utspritt längs Sikforsvägen där
målpunkterna ligger skilda från varandra och saknar tydliga
samband. Parkeringar, vägar och järnvägen utgör barriärer
för rörelsen och folklivet i centrum samtidigt som de förstärker
avstånden mellan målpunkterna.

Utveckla park och planteringar
Länka samman gröna rum
Fördela grönska till alla centrums delar
Bevara och plantera nya stadsträd/alléer
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Element som har lyfts fram under dialogen

Främja ett levande centrum

Genom att samla målpunkterna och stärka kontakten med
omgivande delar av Hällefors kan Hällefors centrum utvecklas
till att bli ett levande centrum med mycket grönska och en stark
karaktär.

•
•
•
•

Mer torg, mindre parkering
Stimulera folkliv - främja gående & cyklister
Social hållbarhet - ett tryggt och attraktivt centrum
Ett centrum för alla
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Hur vi skapar en plats tillsammans
-En demokratisk process

POLITIKERNA BESLUTAR

MEDBORGARDIALOG

Politikerna har beslutat att
något nytt ska byggas på
platsen för Godtemplargården.
Vad det är som kan
byggas bestäms genom
medborgardialog och den
kommunala budgeten (vad
kommunen har råd med att
göra). Fysiska gränser som
höjder, lutningar, material och
liknande påverkar också hur
platsen kan utformas.

Medborgardialogen är viktig för
processen eftersom det är under
medborgardialogen kommunen får
veta vad medborgarna i Hällefors
vill ha/behöver och det är även ett
tillfälle att få in nya förslag och
idéer på vad en plats kan bli. Att
få veta vad medborgarna vill ha
är väldigt viktigt eftersom det är
medborgarna som ska använda
platsen när den är färdig. I det här
projektet har skolbarnen fått extra
stort gehör eftersom det är en plats
som kan komma att användas
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FRAMTAGNING AV FÖRSLAG

PLANPROCESSEN

BYGGNATION

Efter medborgardialogen får
en landskapsarkitekt i uppdrag
att gestalta och formge platsen
efter medborgarnas förslag och
önskningar. Detta är ett svårt
men viktigt uppdrag då alla
förslag inte kan förverkligas på
just den här platsen. Dessutom
måste arkitekten ta hänsyn
till andra aspekter som fysisk
tillgänglighet, belysning,
lutningar, vattenavrinning,
och hur platsen upplevs för att
nämna några.

När ett förslag till gestaltning har
tagits fram och accepterats tar
planprocessen vid. Kommunens
planavdelning kan genom
detaljplaner styra vad som ska få
finnas på en tomt, t.ex. om en kiosk
ska få finnas, hur stor den får vara
och i vilken del av tomten. Detta för
att det ska bli en sammanhängande
stadsbild samtidigt som det inte
ska störa värdefulla miljöer som
natur- och kulturmiljöer eller
samhällsviktiga strukturer som vägar
och järnvägar.

Efter att gestaltningsförslaget
och planerna har accepterats och
godkänts av involverade parter
kan byggprocessen påbörjas. Här
kan det uppstå problem som inte
förutsågs i de tidigare skedena, t.ex.
materialbrist, vilket kan påverka
hur det slutliga resultatet blir. När
byggprocessen är klar är platsen
redo att användas men kommer
kräva kontinuerlig skötsel under
årens gång för att den ska fortsätta
kännas trygg och attraktiv.
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