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Att bygga sammanhållning
ett nytt Folkets Hus i Hällekis

Ett projekt som vill väcka engagemang bland Hällekisborna genom 
att renovera en före detta förskola till en gemensam byggnad. Med 

en ny sammanhållning skapas en plats där ortsborna kan mötas och 
samtala, dela kunskap och vidareutveckla sin vardag.

Chalmers Tekniska Högskola | Arkitekturskolan | MPDSD 2021 
Design studio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: 

En annan landsbygd är möjlig

Christina Dimitriadou, Linnéa Gabrielsson & Sofia Peterson

Hällekis är en plats med lugn miljö och 
bra läge vid sjön Vänern. Hit kommer 
man enkelt med tåg och båt, med cykel 
eller till fots. Orten ligger i anslutning till 
Kinnekulles naturreservat, ett platåberg 
som även är ett populärt turistmål i 
Götene kommun. 

Tack vare platåbeget har Hällekis en 
lång historia av industriellt inflytande 
och spåren av detta syns i infrastrukturen 
och bebyggelsen inom området. Med 
anledning av den forna idustrin har 
Hällekis erhållit stora kulturella värden 
vilket kan ses exempelvis i hantverksbyn 
Falkängen. Dessa kvaliteter leder till att 

Fyra av tio vill se en plats där de kan låna 
verktyg, sportartiklar eller leksaker. 

I en enkät svarade sex av tio Hällekisbor 
att de vill ha en plats för evenemang som 
bio eller utställningar. De vill också ha en 
lokal att hyra för fester eller konferenser.

...någon sorts bytesstation 
eller gemensam ”pool” för allt 
möjligt skulle vara toppen för 
att öka möjligheten till kreativa 
samarbeten av olika slag

– Hällekisbo

Den största svårigheten är 
finanisering 

– Per Forsberg
Folkets Hus och Parker  

Det är skillnad på utveckling 
som resurs och engagemang som 
resurs, men båda är viktiga

– Nils Philips
Röstånga Tillsammans

Det är viktigt att dra nytta av 
lokal kunskap och resurser

– Claes Paulsson & Klas Ulenius
Korskyrkan Borås

Ett Folkets Hus ska spegla 
behoven av ett samhälle

– Per Forsberg
Folkets Hus och Parker

Folkets Hus-föreningen var 
i behov av en ny mötesplats  
och kommunen ville först riva 
förskolan. Detta var en bra 
möjlighet för båda parterna

– Juliane Thorin
Kommunutvecklare

Lär känna Hällekis
stort fokus hamnar på besöksnäringen 
i området och lokalbefolkningen sätts 
således åt sidan. 

Befolkningen saknar idag mötesplatser 
inom området, då deras Folkets Hus 
brann ner 2014. Efter många år utan 
rum för fester och andra aktiviteter har 
kommunen valt att sälja den gamla 
förskolan, Bruksgården, till Folkets 
Hus-föreningen. Nu har Hällekisborna 
möjligheten att, utöver sporadiska 
mötesplatser så som mataffären, skapa 
en plats där hela Hällekis kan komma 
samman.  

78 procent av Hällekisborna är till 
viss del villiga att investera sin fritid i 
gemensamma projekt – som att ordna 
evenemang eller underhålla byggnader

Mer än varannan Hällekisbo är villig 
att investera personliga tillgångar i den 
lokala utvecklingen av området.

Götene kommun bestämde under 2021 
att donera den gamla förskolan till 
föreningen för en summa av 1 krona.
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Det gamla 
aktivitetsrummet

Förvaring

Kök

Kök

Gamla
Tandläkarmottagninigen

Gamla distriktsköterske-avdelningen

Addering av 
förskolan

Framsidan – genetmot affären 

Tillsammans kan vi återskapa

Fastigheten kan idag  betraktas som  
tämligen anonym. Det är inte mycket 
som sticker ut och byggnaden saknar 
identitet eftersom den bara ser ut 
att vara ett tillskott till äldreboendet 
som den ansluter till. När man tittar 
närmare kan man dock se potentialen 
av platsen. Byggnanden ligger väldigt 
centralt, tvärs över vägen från Coop och 
i korsningen av två välanvända vägar 
och ett stenkast från tågstationen och 
Falkängen. Perfekta förutsättningar för 
en gemensam plats.

Den gamla förskolan

Steg för steg mot ett nytt hus

1. Skapa tillförlit 
• Visa upp byggnaden 

• Små men synliga projekt 

2. Bygga engagemang
• Rivningsparty

• Lättare förändringar

3. Hitta styrkor
• Kartlägga resurser och kunskap

• Skapa arbetsgrupper

• Bygga solidaritet

3.5 Ta sig an finansiering
• Vilken ekonomisk lösning passar oss?

Gör om
• Vägen fram är inte alltid rak

4. Starta transformeringen
• Renovera entréhallen

• Omvandling till kontor och verkstad 

• Börja använda utrymmen

5. Förändra utrymmen
• Större rum och ett nytt kök

• Renovering av kapprum och WC

• Nya öppningar både inne och ute

6. Införliva omvandlingar
• Ett nytt eventrum tar form 

• Utomhusfunktioner tar plats

7. Finputsning
• Möblering – loppisfynd och egendesign 

• De sista ändringarna 

8. Fira Hällekis
• Invigning av Folkets Hus

Man kommer in i byggnaden och 
möter ett stort entrérum som öppnar 
upp sig mot trädgården på baksidan. 
Planlösningen rymmer idag flertalet 
mindre rum och långa korridorer. Det 
kan även noteras att denna byggnad 
tidigare brukades som tandklinik och 
distriktssköterskekontor innan den 
förvandlades till förskola. Spåren av 
byggnadens olika liv återspeglas i 
interiören, eftersom nästan alla rum har 
ett handfat. Det behövs en renovering 
för att bättre utnyttja utrymmet.  
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Lägga grunden för projektet
Vägen mot ett nytt Folkets Hus är lika 
viktig som slutprodukten själv. Det är 
under tiden vi jobbar med att utveckla 
byggnaden som vi först kan knyta an till 
den. Det är även då man ser att vi har 
förmågan att bidra till utveckligen av 
vårt samhälle. Det kan dock kännas svårt 
att nå ett färdigt resultat och därför är 
det viktigt att hitta ett gemensamt mål 
som hjälper oss att komma samman och 
driva processen framåt. 

Tillit till varandra och projektet är därför 
något man bör jobba med från start i 
arbetet, detta för att bygga en stabil 
grund att jobba vidare ifrån men också 
falla tillbaka till när motgångar kommer. 
Vi villl välkomna så många som möjligt 
i processen så att fler Hällekisbor kan 
känna en tillhörighet till Folkets Hus. Detta 
ska bli en plats för nya möten och en 
startpunkt för den framtida utvecklingen 
av samhället.



Då grunden till projektet är att Folkets Hus 
ska vara fördelaktigt för Hällekis, är husets 
funktioner bestämda utifrån svaren av 
ett frågeformulär som skickades ut till 
Hällekisborna. Byggnaden har därför 
funktioner så som: eventsal, lånebank, 
ett kök som även kan fungera som ett 
café och en verkstad för att uppmana 
till kreativa samarbeten. Alla funktioner 
har Hällekisborna visat ett intresse för. 

Byggnaden är uppdelad i olika delar. 
Vissa kan man hyra och andra är öppna 
för alla. Byggnadens enkla konstruktion 
gör det enkelt att riva väggar  för att 
skapa större rum. Takhöjden är dock låg, 
vilket gör det svårt att skapa storslagna 
rum. Med den nya planritningen hoppas 
vi kunna göra det bästa av situationen

Idén är att skapa fler öppna utrymmen 
som kan rymma många olika typer 
av funktioner. Ett exempel på detta är 
flexibiliteten i eventrummet som man 
kan se i ritningarna till höger. Detta 
rum kan husera fester likväl yoga-
och danslektioner eller till och med 
teaterföreställningar. Ett draperi löper 
längst med ena väggen för att gömma 
undan sådant som inte brukas. Detta 
gör att lokalen kan anpassas efter olika 
aktiviteter.  

En plats för folket, av folket
  - En ny mötesplats i centrala Hällekis
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Varje dag i framtida Folkets H us kommer att se annorlunda ut. H är är ett a
v många olika exempel på en vanlig dag i huset

Den gemensamma trädgården
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En medlem av 
föreningen kommer 
till Folkets Hus 
för att öppna 
byggnaden

Ikväll är eventrummet 
uthyrt, och nu dyker 
arrangörerna upp för att 
börja förbereda 

Några barn har 
slutat skolan 
och rör sig mot 
multirummet

Dags för lunch! Folk 
möts i köket och 
avslutar rasten i 
orangeriet

Ett par kommer 
till lånebanken 
för att låna en 
borr

Eventet lider mot sitt 
slut och gästerna 

börjar lämna 
Folkets Hus

En hemarbetare föredrar 
att komma ut ur sitt 

hus och arbetar i multi 
rummet under dagen

Var det någon som sa 
kaffe? Alla är välkomna 

till köket för en kopp 
eller två 

Båtföreningen har hyrt 
ett mötesrum för att 
diskutera en ny pir

Minglet i entrén 
börjar röra sig mot 
eventrummet när 

middagen är serverad

Dags för yoga. 
Eventrummet är 
ommöblerat och 

mattorna rullas ut

Några personer möts 
upp i workshopen för 
att fixa en bil som har 

gått sönder

Barnen börjar packa 
ihop och gå hem när 
gästerna för kvällens 

event dyker upp

Det är inte bara byggnaden själv som 
är viktig när det kommer till vårt Folkets 
Hus. Tomten är stor och centralt belägen 
i Hällekis vilket inte bör slösas bort. 

Landskapet på den nordöstra sidan är 
redan designad, men genom att lägga 
till en paviljong så får platsen en tydligare 
nod. Framsidan av tomten förvandlas 
till Folkets Torg – en samlingsplats där 
man kan få sin röst hörd. Kommunen 

bör se över möjligheten att koppla 
samman gångstråken som löper längs 
Hönsätersvägen, för en säkrare passage 
mellan Folkets torg och Coop. 

På den sydvästra sidan av byggnaden 
tas det befintliga staketet bort och ersätts 
med en grönskande häck. Bakgården 
färdigställs sedan med en altan, ett 
orangeri och odlingsmöjligheter, samt 
en boulebana och ett utegym. 

Kom ut till trädgården


