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INLEDNING

Under hösten har det hållts dialoger med barn och unga i Hällefors 
vid olika tillfällen och på olika sätt.  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 då förslaget visades upp och barn och 
unga fick tycka till och komma med förslag på ändringar. Här blev det 
mer tydligt vad de faktiskt ville ha. Utifrån dessa två dialoger har behov 
och önskemål för platsen sammanställtts i ett gestaltningsunderlag som 
kan ligga till grund för framtida gestaltning för platsen. Gestaltningen 
bör utvecklas i samklang med övriga delar i centrum för att få ett 
fungerande och levande centrum i Hällefors och därför har ingen ny 
gestaltning för platsen gjorts. 

Ulrika Ebelin



Analyser av platsen

Under de platsbesök som gjordes i våras i centrum 
noterades hur människor rörde sig i området. Vuxna 
och äldre rörde sig mest över parkeringen och ner 
mot ica. Barn och unga uppehöll sig vid folkets hus 
och vid skolgårdarnas kanter. Mindre barn cyklade 
omkring i området. 

Analys över målpunkter i området

Analys över huvudstråk i området

Målpunkt

Parkering

Barriär



LEDORD OCH INSPIRATION FÖR PLATSEN

LIKA VILLKOR

PLATS ATT 
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TILLSAMMANS

SKYDD FRÅN 
VÄDER OCH 

VIND

En viktig aspekt som föreslogs av barnen i Hällefors var att de gärna ville ha en plats 
där man kan vistas på lika villkor och utan att behöva betala för att för att få vistas på 
platsen genom att exempelvis  köpa mat. För en plats som denna är detta en viktig 
aspekt att beakta eftersom det är en central plats som ska kunna användas av de flesta. 
Samtidigt var även många som uttryckte en önskan att kunna köpa mat på platsen 
och en idé som kom fram var att man skulle kunna ha någon form av plats smed 
microvågsungnar där man kan värma medtagen mat. 

Majoriteten av de unga uttryckte en önskan om att någon form av kiosk ska finnas 
i centrum, i vilken det framförallt finns mat. Det fanns även en önskan om en mer 
caféliknande verksamhet där man även kan sitta inne och fika eller ta en kopp kaffe. 
En kiosk eller foodtruck kan vara en god idé för den här platsen då det både erbjuder 
möjligheten att köp mat, men kan även erbjuda en plats att samlas vid. Det behöver 
inte vara sittplatser kopplade till kiosken som endast kunder får sitta på, utan alla 
borde kunna gå dit på lika villkor, framförallt om det finns mikrovågsugnar. Det fanns 
även önskemål om en grillplats. Tidigare har det funnits mycket kiosker i centrum och 
den kiosk skulle därför även kunna knyta till platsens historia. 

Skydd från väder och vind där man kan sitta ner och umgås även under dagar med 
sämre väder var viktigt för framförallt många äldre ungdomar. Även en plats som man 
kan flytta ut klassrummet till eller sitta och plugga vid på egen hand var också en stor 
önskan bland många. Detta förutsätter dock att det finns eluttag och wifi, vilket är ett 
måste att det finns på platsen. 

Kiosk som knyter an till 
Hällefors industriella 
historia, Stockholm

En väl integrerad kiosk, 
Stockholm

Matplats med belysningSittplats med tak

Inspirationsbild, 
Clemenstorget i Lund

Inspirationsbild med tak 
som släpper igenom ljuset

Inspirationsbild för 
laddstation

Sittplats med tak under 
trädkronorna



EN TRYGG 
MÖTESPLATS
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AKTIVITETER 
OCH LEK

Sammanfattningsvis så efterfrgas en dynamisk mötesplats som erbjuder olika typer av 
aktivteter, både lugnare och mer aktiva. Den ska även vara trygg med god belysning 
samt ge skydd från väder och vind. Sittplatser, bänkar och bord är viktiga för att man 
ska kunna umgås, äta och plugga på platsen. Att det finns wifi och laddstationer är 
ett måste. Mycket vegetation och färg är också något som efterfrågats av många då 
centrum upplevs som grått och trist. 

En scen på platsen är viktigt för både barn och unga, men även för politiker och 
verksamheter som kulturskolan. En scen kan enkelt bli något att samlas kring och det kan 
även bli identitetsskapande för platsen. Det är dock viktigt att scenen får en bra design 
så att den kan änvändas till mer än bara en scen. Att den inte står tom större delen 
av året, vilket fallet ofta är med utomhusscener, och att den kan användas av många 
olika grupper och till olika syften gör att den kan bidra till ett levande centrum. Kanske 
kan den rymma andra aktiviteter som basket, skateboardåkning eller olika typer av 
sittplatser.

Att det är viktigt att det finns plats för aktivitet framgick både från teckningarna och 
besöket på skolan. Det var dock delade meningar om vilken typ av aktivitet som skulle 
finnas på platsen, vilket gör det ännu viktigare med en mångfunktionell yta. En del ville 
ha en basketplan, andra en skateboardpark samtidigt som lika många var skeptiska till 
förslagen. Att det finns någon form av aktivitet kan dock knyta platsen till skolgården 
och skapa en naturlig övergång och en plats för barn och unga att vara på efter skoltid, 
samtidigt som även detta skulle kunna bli något att samlas kring och något att titta på 
medans man avnjuter en kopp kaffe. 

En enkel scen av mindre modell Scen med tak och sittplatser

Aktivitetspark med skydd från 
väder och vind

Integrerad skateboardpark i 
Köpenhamn som även används 
som basketplan

Enkla träningsredskap i park, 
kanske även en solstol.

Skatepark som även skulle kunna 
användas som GC-väg

Inspirationsbild på scen som även 
kan användas som sittplats

Multifunktionell scen, 
Vänskapstorget i Malmö

Sittplats integrerad med 
vegetation, Skateboardpark 
i Lund

Bra belysning skapar trygghet 
och den får gärna rimma med 
belysningen vid Folkets hus i 
Hällefors

Färgstarka möbler i olika formerSkyddad sittplats omgiven 
av blommande buskar och 
klätterväxter
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Skolgård

Skolgård

Vändplats

Förslag på hur ytan skulle kunna delas upp efter de olika ledorden. Förslaget är 
dock framtaget efter dagens förutsättningar där aktivitetsytan läggs längst bort från 
parkeringen. Något som skulle kunna ändras beroende på hur centrum utvecklas i övrigt.

Exempel på  olika rumsligheter av vegetation som skulle kunna finnas på platsen. För att 
skapa god trygghet är det viktigt att det finns möjlighet för god översikt över platsen. 
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