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Detta projekt syftar till att skapa  en delningsgemenskap i Hällekis tätort. 
För att möta efterfrågan av kulturbaserade mötesplatser, kreativ verksamhet samt lekplatser  - på ett så billigt, hållbart och och lättill-
gängligt sätt som möjligt  - så har vi genom projektet introducerat flera olika mindre initiativ som bygger på delning. Några av förslagen är 
småskaliga och kräver mer av socialt engagemang, snarare än byggnation, varpå vi tänker att dessa kan överbrygga praktiska och ekono-
miska trösklar till att dela istället för att konsumera nytt. Tillsammans, så tänker vi att dessa olika typer av förslag kan inspirera till en hållbar 
livsstil, liksom möten, kreativitet och kunskapsutbyte.

Vi har sett att det finns en stark grund för de många olika nätverken runtom Hällekis att samarbeta och nätverka för hållbar utveckling och 
resilient småstadsutveckling. Vidare tror vi att mötesplatser som inspirerar till, och bygger på, aspekter av hållbarhet kan spela en viktig 
roll för att dessa mål ska nås.

Eftersom Hällekis har en stark koppling och identitet inom både kultur- och naturmiljö, genom sin historia av konsthantverk i Falkängen, 
sin nära relation till Kinnekulle naturreservat, samt det faktum att många föreningar och regionbaserade projekt baseras på dessa två in-
tressen; så hävdar vi att Hällekis är den perfekta smältdegeln för kultur- samt naturintressen att förkroppsligas genom mötesplatser där 
dessa två områden kan blomstra. Hällekis kan bli en plats där delning, kunskapsutbyte och kultur går hand i hand.
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synliggör att den konstnärliga identi-
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VÄGAR TILL DELNING

platser där kultur och natur kan mötas. Det finns även en stark 
potential till mötesplatser där kunskap om områdets ekologiska 
kvaliteter synliggörs. Detta, tror vi, skulle kunna bli ännu tydligare 
markerat, för Hällekis att kunna bidra med en större upplevelser 
för besökare och förbipasserande från Kinnekulleområdet, samt 
för invånare att få plats att mötas och inspireras av sin närmiljö. 

Hällekis är ett samhälle 
med stort kulturellt kapital 
och resurser som gör det 
välkänt inom och utanför 
dess region. Falkängen, till-
sammans med Naturreser-
vat Kinnekulle, skapar en 
grund för intressanta

Framhävande de konstnärliga och hantverksbetonade kul-
turer som finns i Hällekis idag anser vi är extra aktuellt i 
nuläget då försäljning av Falkängen är i antågande. Att fram-
häva naturomgivningen är lika aktuellt. Men det är viktigt att 
överväga balansen mellan synlighet och interna intressen, 
för att inte förlora sig i säsongsbundna turistattraktioner som 
stänger ner under höst/vinter/vår. I detta projekt vill vi därför 
brygga invånarnas behov och

kulturer med de sporadiska besökarnas, där projektförslagen ska kunna tillfredsställa flera in-
tressen. Integrerande mötesplatser betyder, i denna kontext, arkitektoniska plattformar som 
stärker folks möjligheter att knyta band med varandra. Dessa plattformarna ska kunna stärka 
möten både genom plats, men också genom sina funktioner. 
     Nedan presenterar vi ett diagram med generalla, breda och specifika, drivkrafter och sam-
hällstrender vi anser berör och tillsammans påverkar de slutsatser och analyser vi presenterar. 
Dessa slutsatser ligger till grund för de argument som vårt projekt bygger på.

Konceptet vi fokuserar på, och starkast vill understryka, är delning 
- som vi menar kan fungera både som ett verktyg (se ex. Ekono-
misk Överkomlighet) och ett mål i sig. Genom att dela både saker 
och kunskap, menar vi, att vi konsumerar mindre och samarbetar 
mer, vilket i sin tur bidrar till ett starkare grannskapsnätverk.

Angående att bygga nya strukturer, så föreslår vi att medlemmarna av de berörda föreningarna 
bygger tillsammans, genom samarbete med lokala snickare och andra professionella, och på så 
vis möjliggöra kunskapsutbyte såsom byggande av en gemenskapsanda tillsammans. Dessutom 
föreslår vi att konstruktionerna byggs från lokala och och återbrukade material, såsom trä, tim-
mer, fönster, lera, tegel och sten. Detta är både för att sluta de linjära kretsloppen, samt för att 
bidra med billigare materialalternativ. 

Delning - både ett verktyg och ett mål

Kunskapsdelning - Lärande

KÄRNVÄRDEN INOM PROJEKTET:

Ekonomisk överkomlighet

Integrerande mötesplatser för sammanhållning

Genom flera mindre förslag i Hällekis, så kommer vi gen-
om detta projekt lyfta olika typer av delningsfunktioner.  
Vi nämnde tidigare olika hållbarhetsaspekter till delning, 
men det finns även en ekonomisk faktor till att just delning 
kan vara en nyckel till förändring i Hällekis: Föreningarna 
har potential att skapa inkomst för framtida investeringar 
från delningsfunktioner, samtidigt som detta bidrar med 
privatekonomiskt överkomliga alternativ till att köpa nytt. 
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Detta projekt baseras på idén om 
att främja hållbara vanor genom 
små arkitektoniska ingrepp som 
ämnar att inspirera folk att kom-
ma till kollektiv handling för en 
mer hållbar framtid  - ur både 
sociala, ekonomiska och ekolo-
giska aspekter. 
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Vägen till en hub för delningsgemenskap
Här lyfts några röster som framkommit  

från våra undersökningar av Hällekis:
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Samarbete med ovan nämnda
aktör har möjlighet att skapa en 
win-win situation mellan lärare/
studenter på hantverksprogram-
met, och medlemmarna i delnings- 
föreningen, genom att Dacapo 
hjälper till att bygga några av förs-
lagen i Hällekis.

Falkängen
HantverksbyBåtklubben

Hällekis
Hembygdsförening

Delningsföreningen
Möjliggjord genom nätverk av samarbetande 

föreningar för de små insatserna av delningfunktioner.

Vissa projekt skulle kunna 
anses stötta  de globala 
hållbarhetsmålen, liksom 
stärka lokalt samarbete i 
Hällekis, och därmed ha 
möjlighet att söka EU-bidrag. 

Föreningarna som är med i skapandet av Delningsföreningen:

Götene kommun skulle kunna 
stötta delningsföreningen 
med uppstartspengar, 
kunskapsutbyte eller genom att  
initiera de första projekten för 
att få processen i rullning. 

Processen
I detta scenario har även det ökade behovet - och in-
tresset för platser som möjliggör delning av saker och 
kunskap startat en process av ökat samarbete, och 
nätverk, mellan intressegrupper i Hällekis. 
Det främsta nätverket för dessa delningsfunktioner up-
pkommer genom ett skapande av en “Delningsfören-
ing” som för ihop olika aktörer, och möjliggör att deln-
ingssystemen utvecklas. Denna nyskapade förening 
kommer att arbeta på olika nivåer, i varierande kon-
stellationer och samarbeten med regionala och kom-
munala aktörer, såsom invånare i Hällekis. Deltagande 
aktörer inom föreningen är till t.ex. delar av andra lo-
kala föreningar, lokala verksamheter, hantverkare, kon-
stnärer och boende runtom Falkängen, liksom projekt 
Biosfärområdet och Mötesplats Kinnekulle. 
Detta nätverk som skapats av utvecklingen inom deln-
ing i området kan fungera som en katalysator för mån-
ga av de initierade projekten. Samtidigt som  vi tänker 
att föreningen försäkrar förvaltning och organisering av 
de olika mindre projekten i området. I detta ingår bland 
annat organisering av evenemang, medlemskap samt 
koordinering av kommunikation och utbyte, samt even-
tuella anställningar och volontärt engagemang. Detta 
är även till för att få till utveckling av långsiktigt engage-
mang samt ekonomi som håller över tid.

Vi önskar fler väderskyddade platser för fes-
tivaler i de vackra omgivningarna. Kanske så 

att fler aktiviteter kan pågå samtidigt? 
Ett underbart scenario vore om fler 
konstnärer av olika slag drogs hit till 

hantverksbyn och till Hällekis i stort...

Jag har min bas här i Hällekis, där jag 
både kan ha min atelje och bo i när-
heten av andra kreativa personer som 

lockas hit på grund av det 
konstnärliga sammanhanget. Granns-
skapet är också något som jag älskar 

med att bo i ett litet samhälle. 
Atmosfären i Falkängen är underbar. 
Men en specifik plats för oss lokala 
skapare att mötas skulle nog behövas.
Vi sitter ju på kunskap som kan delas. 

Jag är rädd att det kommer bli svårt att hyra 
lokaler i Falkängen nu när det säljs ut. Men 
tänk om utvecklingen går åt ett annat håll 
med större mångfald av möjligheter? Kan-
ske kunna hyra en arbetsbänk på någon 
plats, så att kostnaden inte blir så stor. Det 
vore dock roligt med större utställningsloka-

- När Folkets Hus brann ner behövdes 4 mil-
joner för att bygga upp det igen. Ingen hade 
de resurserna, och du vet... Vi behövde en 
plats som kunde bidra med lite mer än ’bara  
vara en sporadisk mötesplats’, för att få nå-
gon stöttning med det uppbyggningsarbe-
tet. Vi behövde ett annat koncept som kun-
de attrahera och skapa nya möjligheter för 
framtida utveckling. Men vi behöver hjälp 
med att hitta de lösningarna.

Man kan säga att engagemanget i olika fören-
ingar i Hällekis är stort. Efter att ha kämpat 
många år för olika mötesplatser så är en ny 
byggnad efterlängtad. Nu när Folkets Hus 
föreningen fått den f.d förskolebyggnaden 
till förfogande, har vi äntligen en plats att 
mötas på. Men drömmen om att bygga upp 
platsen för det gamla folkets hus, vid Falkän-
gen,  igen har inte släppts helt. Placerin-
gen tycker vi ligger fint och  sammanlänkar 
Falkängen och båthamnen. En perfekt plats 
för att skapa band mellan hamnen, besökare 
och Falkängens hantverksby. 

Så många härliga omgivningar och vand-
ringsleder, men vi saknar öppna lokaler

under lågsäsong. Det vore härligt med nå-
gon slags samlingslokal för att stanna till vid 
på sin promenad. Kanske en plats för att få 
mer information om naturen? Vore roligt att 

kunna hyra friluftsutrustning.

Jag skulle kunna hjälpa till att bygga saker i 
Hällekis. Jag tror att många skulle uppskatta 

om lokala hantverkare engagerade sig.
Om kostnader är för stora kan man starta  
workshop så att fler kan lära sig mer om 

hur man bygger själv. Kanske kan personer 
under utbildning delta för att hjälpa till

att realisera byggprojekt i Hällekis...

I vårt arbete med Hällekis, har vi fokuserat på delningsfunktioner och mötesplatser för hållbarhet, ökad sammanhållning samt större synlighet 
för - och koppling till  - hantverkstraditionen i Falkängen. Denna poster presenterar ett scenario där intresset för delning och hantverk växt sig 
bredare än själva Falkängen och möjligheten att förena kultur- och naturliv därmed blivit större. Vi har en idé om att slå ihop olika delar av 
föreningar till en projektbaserad ekonomisk delningsförening, som ett förslag på samarbete med regionutvecklare för att främja hållbara vanor 
(läs vidare under Processen). Nätverket mellan lokala och regionala aktörer ser vi öppnar möjligheterna för att en Delningshub  - med fokus på 
just delning  - på längre sikt kan komma att byggas.

Kartläggning av lokala tillgångar
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*Under projektets gång har vi undersökt områdets lokala resurser av olika slag, som 
potentiellt kan vara relevant för ett projekt som baseras på delningsgemenskap, 
och ämnar att bygga på mötet mellan kultur, autonomi och hållbarhet.
Ovan visas ett urval av både lokala och regionala föreningar och verksamheter.

Delningsföreningen fokuserar på hur lärande och delning kan 
möjliggöras på ett platsspecifikt, ekonomiskt och inspirerande 
sätt. Sociala mötesplatser skapas primärt ufifrån olika deln-
ingsfunktioner (se mer på nästa sida), men möjliggör även för 
kreativa och integrerande mötesplatser att växa och utvecklas 
över tid.
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Cykeldelningssytem för invånare och turister. 
Delningsföreningen och kommunen börjar 
samarbeta med Perssons cykelaffär. Perssons 
bidrar med reparation och underhåll av cyklarna 
som föreningen innehar. Detta är Perssons cykel- 
affär, och det är här allt arbete, samt en del av 
uthyrningen, sker.

Genom mindre insatser, vill vi förtydliga hur delning på olika sätt kan 
förkroppsligas längs med Hällekis mest framträdande promenadstråk; 
och hur dessa stegvisa förändringar på lång sikt kan bidra till en hållbar 
utveckling, där delning är både en katalysator -  liksom ett mål i sig. 
De olika ingreppen tänker vi, i ett tidigt stadium, skapar intresse för 
delning av saker, och med tiden successivt bidrar till en förändrad syn 
på ägande, och en uppmuntran till att dela både materiella saker såsom 
prylar, verktyg och ytor, samt immateriella saker såsom kunskap och 
idéer. Genom att installationerna placerats längs med promenadstråket 
(se: det blå stråket)  - från det nya Folkets Hus, genom Falkängen ända 
ner till stranden  - attraheras många människor till funktionerna, där de 
ändå rör sig. Över tid, så ska denna process kunna sätta förutsättning-
arna för att längs med samma sträcka bygga upp ett gemensamt hus  
- Delningshub  -, och som bidrar med flexibla utrymmen för olika an-
vändare och behov. Varje individuellt projekt fokuserar på någon eller 
några särskilda aspekter av delning, och överlappar varandra i andra. 
Detta möjliggör att rikta sig till många olika intressegrupper, och kan 
även föra dem närmare varandra. 

Cykelnyckeln Cykeldelning

Cykelnyckeln Verkstad

Badstugan Hällekis

Leksaksbiblioteket
Folkets Hus-föreningen tillsammans med Delningsföreningen 
föreslår ett leksaksbibliotek inuti det nya Folkets Hus. Detta utrym-
me erbjuder tillgång till leksaker, som du antingen kan leka med på 
plats eller ta hem. Men det erbjuder även en plats för föräldrar och 
barn att mötas, och dela erfarenheter.

Ett cykeldelningssytem för invånare och turister. 
Delningsföreningen och kommunen börjar sa-
marbeta med Perssons cykelaffär. Perssons bidrar 
med reparation och underhåll av cyklarna som 
föreningen innehar. Detta projekt främjar håll-
bart resande genom att delningen gör det enkelt 
att använda cykel utan att äga en egen. Götene 
kommun har redan ett delningsprojekt av elbilar, 
vilket är lyckat. Uthyrning/delning av elcyklar är 
nästa steg, som blir mycket uppskattat av turister 
som vill besöka Kinnekulle utan bil. 

Scentaket
Tankesmedjans verkstad samt Delningshuben vid Falkän-
gen används nu flitigt, av framförallt olika konst- närer och 
hantverkare, vilket bygger en grund för egna initiativ till byg-
gande. På den existerande scenen byggs ett tak som riktas 
mot Tankesmedjan och gräsmattan där festivalbesökare kan 
sitta och njuta av musiken.

Detta är en liten, självbyggd, bastu uppförd i 
återvunnet material. Den kan bokas genom 
en webbplats, eller under säsong genom 
Delningshubens infopoint. Bastun ligger 
vid sandstranden, som är en lugn plats och 
tillgänglig från vandringsleden som passerar. 
Bryggan är byggd av en blandning av trä och 
gamla delar av tågrälsen som en gång gått 
förbi. En perfekt plats för återhämtning från 
en lång vandring, eller en dag på någon av 
industrijobben. 

Delningsstugans Lekplats
Vid norra delen av Falkängen, vid den gamla husgrunden, finns ett 
förråd. Här skapas en liten gångstig, som leder in brevid förrådet 
och till en ny lekplats! Denna är byggd av återvunnet material, och 
i förrådet kan man för en liten summa låna lite utomhusredskap 
och leksaker för stunden. Att kombinera en lekplats, som redan 
är efterfrågat, med en delningsfunktion tror vi har potentialen att 
väcka tankar för både stora och små, samtidigt som detta aktiver-
ar platsen vid den gamla husgrunden, och ger förutsättningar för 
utvecklingen av det nya delningshuben vid platsen. 

Små steg till delning

Återupplivande av den existerande träverkstaden - och 
metallsmedjan - som är placerad i nordöstra delen av Falkän-
gen hantverksby. Nu är den återupplivad genom att delnings-
föreningen använder den som plats för delning av verktyg, 
maskiner och material såsom trä och metalldelar. Här erbjuds 
även en verkstad för reparation, tillverkning från återbruk, 
och annat skapande. Samarbetet sker med konstnärer inom 
Falkängen, snickare och andra intresserade invånare. Initialt 
finansierat av Falkängens nya ägare, men tillgängligt för med-
lemmar som betalar för detta utrymme. Nu växer sig intresset 
för hantverk, och underhåll, och härifrån utgår många av de 
andra initiativen i området. Detta blir en första inspirationsbas 
för vidare byggande i Hällekis.

Tankesmedjan

Ett utomhusskåp för att lämna saker man inte längre behöver, eller 
hämta nya. Strukturen är enkel och främst byggt av återvunnet 
material. Men initiativet är stöttat av kommunen, för att främja 
olika hållbara vanor, och ändra synen på delning. 
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Sammanhållning

Gemenskap

Byggande

Delning

Delningshuben

Båthamnen

Kinnekulle

Falkängen

Vandringsled

Lärande

Möten

Delande

Delning har i detta scenario blivit en essentiell del av kulturen i Hällekis. Då trä- och metall-verkstaden Tankesmedjan i Falkängen har varit flitigt 
använt av invånare och hantverkare i byn, och attraherat fler att bygga och snickra själva, så har delningsföreningen kommit fram till att bygga en 
gemensam Delningshub som fungerar som länk mellan hantverksbyn och besökare samt andra nyfikna. Huset är tänkt att länka samman natur- och 
kulturmiljöer, och skapa intresse och synlighet för hantverksbyn. Denna delade fastighet, rymmer ett s.k fixotek  - där du kan laga grejer -, en verkstad, 
ateljéer och ett “lärorum” i den västra delen, och en informationsplats för besökare där sport- och friluftsutrustning hyrs ut, samt ett litet kök. För att 
underlätta bygget, så hyr föreningen in Dacapo Mariestads hantverksprograms studenter att bygga tillsammans med lokala snickare, och andra 
frivilliga. På så vis är både process och mål ett gemensamt bygge.
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Plan över en ny väg i direkt anslutning till hamnen

Delningsgemenskapens Hub

Båthamnen

Kinnekulle

Falkängen

Vandringsled

Med denna Delningshub vill vi knyta banden mellan natur och kultur; både genom sin position och de funktioner som 
huset innehar. Med hubens funktioner vill vi återknyta till Falkängens konstnärliga identitet, samt lyfta
delning och återbruk som viktiga aspekter av de globala klimatmålen. På detta vis relaterar vi funktionerna med natur 
och kultur, och menar att byggnaden kan fungera som en välkomnande ingång till Falkängen. Men även för framtida 
bruk så hoppas vi att platsen ska kunna utnyttjas av konstnärer och hantverkare i Falkängen med omnejd, och på så vis 
stärka och dra nytta av den kreativa kraft som vi sett redan finns i Hällekis. Denna Delningshub kommer också stärka 
banden mellan besökare och invånare, och bli en plattform för lärande och interaktion kring natur och kultur. Huset 
rymmer ett fixotek  - för reparation -, en verkstad, ateljé och en lärosal i den västra delen (se axonometrierna). Samt en 
informationsplats där du kan hyra sport- och friluftsutrustning, samt ett litet kök. Hoppet är att gemenskapshuben ska 
vara en öppen plats även under s.k. lågsäsong, och kunna bli en plats som länkar samman en mängd olika syften och 
aktiviteter, samt integrerar människor med olika intressen, resurser och behov.
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       lära ut, samt föreningarna

Samtal, visning av dokumentärer, diskussioner, workshops...

Utställningar. Säsongsaktiviteter såsom marknader, 
sommarkurser osv. Gemensamma byggprojekt. Kommunala och 
regionala temadagar. Temaworkshops som attraherar
utomstående, besökare.
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Delningshuben, Tankesmedjan & Falkängen

* Utställning
* Dansevent
* Uthyrning
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* Avdelat mötesrum

* Målarkurs
* Keramik-workshop
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* Föreläsning
* Mindre möte
* Grupprum för projekt

Axonometrier över olika användning av Verkstads-
samt utbildningsutrymmen

Sektion, skala: 1:200
Delningshuben & återbrukade material
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Delningshuben är byggt av återvunnet material. Genom processen av delning, och nätverkande kring tidigare 
projekt; så har resurser för att bygga detta hus ackumulerats och material har kunnat samlas i Tankesmedjan 
(föregående sida). Potentialerna med återbrukat material har lyfts och inspirerat, så tröskeln av att bygga ett ge-
mensamt hus utav till stor del återbrukat material har överbryggts. Detta har i sin tur lett till att en billigare byggnad-
sprocess, och kan vidare inspirera andra att också bygga med återbruk.

Plan, Skala: 1:200
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Relationer och utbyten mellan 
Falkängen och Tankesmedjans 
verkstad har skapat ett nav av 
möjligheter. Vi anser att en bygg-
nad som är öppen för besökare 
att vistas i året om, är av stor vikt 
för att nå en socialt långsiktig håll-
barhet. Men för att detta ska gå 
ihop ser vi att både konstnärliga 
verksamheter, återbrukscentral, 
distansarbetsplatser samt turis-
tinriktad service bör samverka. 
Här visas hur närliggande ver-
städer, konsthubar, hem, samt 
rekreationsmiljöer, kan skapa 
synergieffekter samt förbättra 
användningen av 
området.

2. Information & Uthyrning

1. Delade Verkstäder

Huvudsyftet med denna plats är 
att erbjuda invånare och konst-
närer från andra områden att 
hyra in sig, samt att erbjuda till-
fälliga arbetsplatser och verk-
stadsyta för invånare och verk-
samma i Falkängen. Här kan du 
även boka in möten, samlas för 
undervisning av olika slag, samt 
hyra lokalen för event.

I byggnadens östra del finns lo-
kalen som är extra öppen för 
besökare. Här finner du en bar 
med anslutande kök, en uthyrn-
ing av sport-och friluftsutrust-
ning och soffgrupper för att sitta 
ner och umgås vid de stora fön-
stren som vetter ut mot Vänerns 
strand och områdets mest synli-
ga plats.

1. 2.

En alternativ promenadväg (röd streckad linje) som går förbi Delningsstugans Lekplats, 
Delningshuben och sedan genom skogen mot båthamnen föreslås. 
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