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I dag finns närmsta livsmedelsbutik i Herrljunga.  
Vi föreslår en liten yta med plats för en 
självbetjäningsbutik med dagligvaror. Detta 
kommer att främja den cirkulära ekonomin i Fåglavik 
och öka antalet sociala interaktioner mellan kunder.

Idag finns ingen plats för människor att sitta ner 
och ta en kopp kaffe tillsammans i Fåglavik. Därför 
tror vi att ett självbetjäningscafé skulle fungera 
bra här. Caféet kan erbjuda kaffe, te och kakor till 
besökarna.

Att arbeta hemifrån är en allt vanligare trend. Det 
finns människor som hellre sitter tillsammans med 
sina grannar än ensamma hemma. Införandet av en 
Co-workingplats kan locka en yngre befolkning 
till Fåglavik.
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Invånarna har önskat en träverkstad. De har 
stor tillgång till trä eftersom det finns ett sågverk i 
Fåglavik. Invånarna kan umgås medan de reparerar 
eller bygger sina egna möbler.

Under soliga dagar kan utomhusevenmang 
anordnas. Vi vill erbjuda ett utomhusområde, 
öppet för alla, i anslutning till caféet, så att folk kan 
förse sig med snacks och njuta av det fina vädret.

Något vi lärde oss om invånarna i Fåglavik var det 
stora intresset för odling. Därför vill vi föreslå en 
gemensam trädgård i närheten av resterande 
funktioner. På detta sätt kommer spontana 
möten uppstå mellan de odlingsintresserade och 
resterande besökare.

En park lockar ofta besökare och kan också locka 
folk till Fåglavik. Vi föreslår en park med sittplatser, 
promenaderstråk, en bordtennisbana för ungdomar, 
och en lekpark för barn.
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+65 år   68 personer 
45-64 år   58 personer 
25-44 år   58 personer 
0-24 år   49 personer

*LEA, 2019

Jordbruk/skogsbruk   12% 
Reparation och handel   4% 

Kultur och Fritid   3%

97 st villor och stugor
11 st bondgård

snitt kostnad (2021): 10400 kr/m²
snitt huspris: 93 4000 kr

234 personer 5 företag enskilda husFåglavik

Tågstationen byggdes 1858 och lades ner 1973. Idag 
passerar tåg i hög fart intill den gamla, övergivna 
tågstationen. Byggnaden är också kulturminnesmärkt. 

Gamla tågstationen

Byggnaden användes förr som tvättstuga. Nu kallar 
invånarna den för “Galleri Tvättstugan”, men nu är 
den ej i bruk. På höger sida av byggnaden finns ett 
gammalt matkällare vilket är i dåligt skick.

Röda byggnaden och matkällare

Byggnaden användes tidigare för magasinering av 
spannmålsprodukter och den undre våningen som 
stall. Numera används källaren för förvaring medans 
den övre delen står tom.

Förrådsbyggnad

Parken är en samlingsplats för invånarna i
Fåglavik. I parken finns en liten scen med dansgolv 
under tak vilket gör detta område attraktivt vid 
utomhusevenemang.

Folkets hus

Kapellet byggdes 1894 och på 1950-talet uppfördes 
en tillbyggnad med egen ingång. Numera används 
detta som en samlingsplats för fika och gemenskap, 
snarare än kapellets ursprungliga funktion.

Kapellet

Idag lockar denna byggnad turister. Sankta Elisabeth 
Helledblads födelsehus var senare också  konstnär 
Jan van den Bergens hem mellan 1988-2010. Hans 
målningar ställs ut i huset för besökare.

Maria Elisabeths hus

Byggnaden som ägs av Mimersborg har flera rum 
för offentliga tillställningar och en bastu i källaren. 
Byggnaden är en bra samlingsplats för människor 
och en bra lokal för inomhusevenemang. 

Föreningshuset

Från studieresor och undersökningar såg vi en brist på sociala mötesplatser i Fåglavik. Vårt syfte är att utöka 
de sociala ytorna i enlighet med befintliga behov hos invånarna och eventuella nyinflyttade.

Vi strävar efter att renovera det område som markerats på kartan med vit färg. Fåglavik har inget centrum där 
spontana interaktioner kan ske. Därför vill vi samla dessa sociala funktioner i denna del av Fåglavik och skapa 
ett nytt centrum.

För att stärka relationerna mellan invånarna kan 
evenemang anordnas av lokalsamhället. Vi föreslår 
ett flexibelt inomhusområde för evenemang 
med ett stort antal deltagare.
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PROJEKTETS OMRÅDE
Allmän Information

Landmärken SWOT-analys

VÅR VISION FÖR FÅGLAVIK
Våra Mål och Syften

Kartläggning av lösningar

Byggnader inom projektets område
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STEG I

STEG II

Första steget innebär rivning 
och att bevara de delar som 
är i bra skick. Invånarna 
kan sedan använda delar 
av byggnaden under tiden 
renovering sker i resterande 
delar. 

Under renoveringen av den 
högra delen kan delar från 
steg 1 användas temporärt 
som butik och mötesplats. 
Nya öppningar och dörrar är 
planerade efter historiska 
ritningar. 

Här föreslås steg i renoveringsprocessen så att det ska kunna utföras med hjälp utav invånarna.

INGREPP

STEG III

STEG IV

I detta steg flyttas 
självbetjäningsbutiken till 
dess rätta plats. Mittendelen 
blir då mer öppen efter 
rivning av vägg i det gamla 
köket. 

Problemet på första 
våningen är solljuset. Vi 
föreslår att öppna upp 
ytan och riva delar utav 
innertaket. Detta är det 
största ingreppet som 
föreslås men kommer ge 
mervärde till byggnaden. 

STEG V

STEG VI

I detta steg expanderas 
ytan för co-working och 
en ny öppning som leder 
till mittendelen tillförs. Vi 
föreslår också att sätta in en 
ny ytterdörr här och att byta 
de gamla fönstren. 

I det sista steget föreslås 
att renovera den lilla 
byggnaden som idag 
används som förråd och som 
är placerad precis bredvid 
tågstationen. Här skapas då 
en ny inomhusyta och en 
glasveranda. 

ANDRA FUNKTIONER

Välkommen till Fåglaviks nya centrum! Det är designat för att främja gemenskap. Det finns möjlighet för många olika typer 
av aktiviteter, som passar för alla åldrar. Att spendera mer tid tillsammans kommer främja samhället. 

DESIGNFÖRSLAG BUTIK

CAFÉ

CO-WORKING

BUTIKCAFÉCO-WORKING CAFÉ

Nyckelprojekt: Tågstationen
Den gamla tågstationen är en viktig byggnad med stort kulturellt värde. Därför vill vi ge denna byggnad ett nytt liv och ge 
möjlighet för invånarna att använda den igen. 

Situationsplan
Hur ska detta bli verklighet?
Renovering av tågstationen, steg för steg

Markplan (1/100) Våning 1 (1/100)

Sektion A-A (1/100) Sektion B-B (1/100)

Situationsplan (1/500)
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Allting kan inte göras på en gång, därför föreslår vi en utvecklingsplan steg för steg. Vi börjar i mindre skala och fortsätter sedan i en 
större skala. Vi tror att detta leder till att invånarna ser potential i hur små steg leder till stora resultat.

UTVECKLINGOMRÅDE - A

Vi föreslår att börja hela utvecklingsprocessen med den övergivna tågstationen. Denna byggnad har ett stort kulturellt värde och 
betydelse i Fåglaviks historia. Dess anpassning kommer att vara ett svar på dagens behov hos invånarna. Denna byggnad är ett 
nyckelprojekt för vårt projekt och presenteras mer i detalj. Föreslagna funktioner för denna byggnad kommer också att främja den 
cirkulära ekonomin. Detta leder till att nästa steg blir möjliga.

UTVECKLINGOMRÅDE - B

Vi tror att den renoverade tågstationen kommer ge en skjuts i vidareutveckling av omgivande miljö. Vi ser vikten av att förbinda 
tågstationen med huvudvägen genom en gångväg, men också för att förbättra synligheten av den nyrenoverade byggnaden. Förutom 
utomhus- och grönytor är den gemensamma trädgården viktig.

UTVECKLINGOMRÅDE - C

Vi föreslår en vidareutveckling av projektet genom att inkludera spannmålsmagasinet, som inte längre är i bruk, och området bakom 
det som ett sista steg. Detta kommer göra området komplett och bli ett bra supplement för den centrala delen av Fåglavik.

Detta är en viktig funktion för 
invånarna. Dess läge ska vara 
strategiskt och tillgängligt för alla 
som bor i Fåglavik. I högra delen av 
byggnaden finns ett stort utrymme där 
butik, lager och en plats för leveranser 
kan placeras. 

Caféet blir mittpunkt mellan 
Co-working-delen och 
sjäkvbetjäningsbutiken och attraherar 
fler besökare.

Det finns idag ett behov av Co-
working ytor i Fåglavik. Vänstra delen 
av tågstationen har stor potential 
att samla människor som arbetar på 
distans. 

BUTIKCAFÉCO-WORKING

Den gemensamma trädgården är 
belägen på  lämpligt avstånd från 
vägar och järnvägar. Trädgården 
skapar ett mysigt hörn med lokalt 
odlade grönsaker.

 

Gröna områden kommer bidra
med grönska och utrymme för olika 
typer av utomhusaktiviteter och 
mötesplatser. Platsen kommer att 
skapa en idyllisk atmosfär i byn.

För att tågstationen ska kopplas 
till den omgivande miljön föreslår 
vi ett flexibelt utomhusområde.  
Platsen kan användas för olika 
typer av evenemang beroende på 
säsong eller behov, exempelvis 
en säsongsmarknad eller 
sommargrillning.

VERKSTADEN

Denna funktion är ny för invånarna. 
Den kan användas av folk som är 
byggintresserade eller som galleri där 
invånarna kan ställa ut sin konst. 

FLEXIBEL YTA

Det gamla spannmålsmagasinet 
kan användas utan större ingrepp. 
Byggnaden kan bli en flexibel yta 
och användas för olika typer av 
evenemang, kanske till och med 
vissa inomhussporter som t.ex. 
bordtennis eller biljard.

KONCEPTDESIGN

I detta diagram presenteras de föreslagna funktionerna och dess placering.

“Det är verkligen trevligt att ha en plats att arbeta och mötas 
på utanför hemmet. Här finns bra WIFI, en trevlig miljö och 
skåp för medlemmar, jag får goda möjligheter att utföra 
distansuppgifter. Detta leder till att jag inte behöver pendla 
varje dag, och får mer tid med familj och vänner. Jag har börjat 
hyra en liten del av den gemensamma trädgården för att odla 
morötter.”

Linus (36)

“Utöver självbetjäningscaféet som är öppet varje dag, 
organiserar vi en soppkväll varje onsdagskväll. Tågstationen 
är tänkt att vara en plats för gemenskap och att träffa nya och 
gamla vänner. Jag uppskattar att byggnaden får ett nytt liv men 
fortfarande har kvar kopplingen till det förflutna. Jag bjuder 
gärna med mig vänner hit.“

Johanna (25)

“Nu förtiden behöver jag inte åka till Herrljunga för att handla. 
Det hjälper mig mycket, då min syn försämras år för år, och 
snart kan jag inte köra bil längre. Dessutom kan jag handla när 
jag vill, till exempel när jag upptäcker att toalettpappret är slut 
sent på kvällen. Det är verkligen bekvämt att ha en
självbetjäningsbutik som är öppen till midnatt. Denna ger 
mig också möjlighet att sälja gurkor som jag odlar i min egen 
trädgård och träffa nya vänner.”

Axel (72)

GEMENSAM TRÄDGÅRD GRÖNA OMRÅDET UTOMHUSOMRÅDE

Placering av funktioner

Hur ska detta bli verklighet?
Utvecklingen steg för steg

EFTER RENOVERING
Invånarna berättar
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