CULTURE HUB
Skara har en rik historia och kultur med en stor variation av kulturella evenemang och
kulturinstitutioner över hela staden, som bidrar med aktiviteter och mötesplatser för alla
åldrar och sociala grupper både i och kring staden.
Institutionerna är dock utspridda runt Skara och trots att staden är relativt liten uppfattas
mötesplatserna som segregerade med långa avstånd från varandra. Bristen på en gemensam
mötesplats för olika sociala grupper och integration för nyanlända är utmaningar för Skaras
sociala hållbarhet. De befintliga kulturinstutionerna ger Skara centrum stor potential att bli
ett aktivt plats hela året.
Att ha en tom och oanvänd byggnad i stadens centrum under en längre tid är skadligt för
stadens livfullhet, därför har vi valt att arbeta med ett förslag för en ny användning av Tingshuset på Peter Hernqvistgatan. Det centrala läget och den begränsade användningen av
gården bakom det gamla biblioteket gör platsen utmärkt för utveckling som ger nytt liv till
området.

KULTURARV TIDSLINJE
Munkklostret stängde och kyrkan
överges. Under 1600-talet blir
klosterkyrkan en församlingskyrka.
En större restaurering genomfördes
på 1920-talet. Museet intill kyrkan
har flerta intressanta objekt från de
första utgrävningarna

Skara Domkyrkas grund sägs
vara från 1050. På 1880-talet
renoverade Helgo Zettervall
Domkyrkan till dess nuvarande
utseende.
Skara grundas år 988 vilket
gör det till en av Sveriges
äldsta städer.
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1050

1500

Skara blev biskopssäte
och ett religiöst center.

Skaras järnvägsstation öppnades.
År 1990 byggdes kopplingar till
Göteborg.

1865

1874

Västergötlands museum grundades. Den äldsta delen av den
nuvarande byggnaden uppfördes
år 1919.

Varhem Kloster
Munkklostret var den största
religiösa byggnaden i Sverige och
verksamheten pågick i 300 år

DET STÖRRE PERSPEKTIVET

1962

1945

Charlies Teater är en ideell organisation som främst arbetar med
kreativa aktiviteter för barn och
ungdomar.

Skara Skolscen
grundades.

1984

1985

Skara Sommarland grundades.

Medborgarskolan
grundades i Skara.
Institutionen existerar
över hela Sverige och
erbjuder kurser och
kulturella aktiviteter.

DESIGNSTRATEGI

Skara firade 1000 år.

1986

1988

Hornborgasjöns besökscentrum,
Fågeludden öppnar. Det är
idag ett av de bästa ställena för
fågelskådning. Besökaren kan
bland annat se tranor, doppingar,
änder, sothönor, vadarfåglar samt
trutar.

Skaras järnvägsförening
öppnar ett permanent järnvägsmuseum som idag kör
ett ångtåg 3 dagar i veckan
under sommaren.

Music Factory startade. Där finns
undervisning i musik och utveckling av kommande artister samt
studenter på högre utbildningar
inom bland annat musikproduktion. År 2007 fanns entreprenörsprogram för unga företag inom
musikindustrin.

2002

2004

Fame Factory visades år 20022005. Fame Factory var ett
TV-program som producerades i
Skara.

Språkcaféet på Nikolajgården
öppnade efter initiativ från
Svenskakyrkan.

2013

2015

Stureplan bildades år 2013. Ett
ungdomscentrum som erbjuder
kreativitet till alla unga i Skara.
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ALTERNATIVA PLATSER FÖR KULTURHUB

Skara är en vacker historisk stad med en stark kultur som erbjuder
mötesplatser för såväl unga som gamla. Kulturen är dock inte en del av
Skaras yttre, den varken syns eller hörs i det publika vilket gör det till
en utmaning för Skaras identitet. Därför är vår strategi att göra Skaras
befintliga kultur synlig.
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PLATSANALYS

KULTURELLA INSTITUTIONER RÖR SIG MOT CENTRUM
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VISUELLA KOPPLINGAR
Trots närheten mellan tingshuset och stadens centrum är de visuella kopplingarna
bristfälliga på grund av:
• Flertalet träd och annan vegetation på
platsen
• Den smala öppningen mellan gamla biblioteket och Veterinärgatan 1,
fungerar som en port till byggnaden,
vilket begränsar den visuella tillgängligheten av bygganden.
• Närheten till de närliggande husen.

BEFINTLIG SEKTION A-A

SEKTION B-B

Scale 1:1000

Det finns några nyckelaspekter som gör ett offentligt rum framgångsrikt, enligt den ideella organisationen Project for Public Spaces (PPS):
möjlighet till social interaktion, användning och aktiviteter, tillgänglighet, kopplingar, komfort och bild.
• Möjlighet till social interaktion - Vårt förslag bygger på en
kooperativ organisation vars mål är att stärka social interaktion och
dialog mellan alla kulturer i Skara vilket skapar en välkomnande
plats med mågfald, acceptans och stolthet.
• Användning & Aktivitet - Kulturhuben kommer att inrymma en
variation av aktiviteter, från utbildning till föreställningar i dans och
teater.
• Tillgänlighet & Identitet - Befintlig park och träd ger redan ett
attraktivt grönområde. Vårt förslag presenterar nya sittmöjligheter
och belysning för att skapa en trygg och charming atmosfär.
• Tillgänglighet & Kopplingar - Den föreslagna platsen ligger på 2
minuters gångavstånd från centrum (Domkyrkan), läget är lämpligt
och tillgängligt.
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FÖRSLAG
Vår strategi är att skapa en offentlig plats där olika grupper kan mötas,
integrera och dela med sig av upplevelser. Genom att fokusera på en plats
i stadens centrala delar kan projektet även bidra till att skapa en livfull
stad.
Huvudkonceptet är att främja och uppmuntra till sociala interaktioner i
offentlig miljö genom kultur- och fritidsaktiviteter. För att skapa en variation av flexibla ytor har vi designat olika zoner både en inomhus och
utomhus.

DESIGNFÖRSLAG
Byggnaden är från 1960-talet och i bra skick. Det finns inget behov av
restaurering och byggnaden saknar arkitektonisk skydd. Byggnaden
bidrar dock med historiskt värde i omgivningen och därför har vi valt
att enbart förändra delar som behövs och vi har fokuserat på att bevara
så mycket av byggnadens utformning som möjligt.
Förändringsanalysen belyser de element av byggnaden som kommer att
förändras. De delar som saknar märkning bevaras och mer specifikt
inkluderar det:
•
•
•
•

Stenväggen på den östra sidan.
Byggnadens bärande struktur.
Takets tegelpannor och fasadens färger.
De röda panelerna på fasaderna.

DESIGNFÖRSLAG DIAGRAM

UTFORMNING AV LANDSKAPET
Ett av projektets viktigaste mål är att uppnå en flexibel utomhusmiljö
som kan innefatta en variation av sociala aktiviteter under dagen och
de olika årstiderna. Flexibiliteten är baserad på att skapa olika kvaliteter
inom samma område genom att använda naturliga material.

DESIGNFÖRSLAG PLAN
Vi har bestämt oss för att respektera byggnadens befintliga fotavtryck och
bärande system. Vi har gjort några förändringar då vårt designförslag
bygger på tillägg av både exteriöra och interiöra väggar.

Det nya landskapet med en variation av element bidrar till lekfullhet
och nyfiken utforskning av området. Sittplatser, bänkar, bord och en
scen har designats och ger personerna som besöker området möjlighet
att använda platsen hur de vill. Våran strategi respekterar den befintliga
höjdskillnaden genom att bygga upp sittplatser i form av trappsteg som
vetter mot scenen.

De markerade väggarna i rött indikerar
väggar som kommer att rivas alternativt
bytas ut mot glasväggar (likt den norra och
södra fasaden) eller lättviktsskiljeväggar.
Majoriteten av väggarna interiört i källarna
kommer antingen rivas eller flyttas för
att anpassa rummen efter nya aktiviteter
(rum för danslektioner, matlagningskurser
och teknik). Väggarna i grönt visar vilka
strukturer som kommer att bevaras och
underhållas. De kommer att användas i den
nya zonuppdelningen.

FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG

FÖRSLAG

KÄLLARE
PROGRAM - ZONER
Aktiviteterna inom zonen för uppvisning har placerats på
bottenvåningen. Botten våningen är det mest tillgängliga och välkomnande utrymmena för allmänheten. De används också av en bred
grupp av människor, i olika åldrar och med olika bakgrunder. En separat entré för föreställningslokalen har lagts till för en mer exklusiv
entré vid uppvisningar, vilket ger mer intimitet och en effektfull entré
till det teatraliska utrymmet.

Övervåningen inrymmer en zon för lärande och administrationens
kontor eftersom de kräver mer distans från aktiviteter och annan distraktion. Kopplingen emellan säkerställs emellertid genom lobbyn som
är i två plan.
I källarvåningen är dansutrymmet, det allmänna köket och växtrummet placerat. Dessa aktiviteter och utrymmen kräver mindre tillgänglighet för allmänheten och de pågår enligt ett särskilt schema.
Deras koppling till utomhusmiljön skapas genom en glasfasad i både
den nordliga och sydliga fasaden av byggnaden.

PLAN 1

FÖRÄNDRING AV BEFINTLIGT

Den östra stenväggen och den östra
sektionen av byggnaden kommer att
bevaras som det är, men interiören
och utseendet anpassas för att skapa
bra förutsättningar för föreställningar.
Den västra sektionen av byggnaden
däremot kommer till stora delar tas
bort eller omlokaliseras för att passa
de nya aktiviteterna som, berättarrum,
utställningshall, kafé och gemensamma
mötesplatser.

FÖRSLAG

BOTTENPLAN
BOTTENPLAN

TECKENFÖRKLARING
Lobby

PLAN 1

Service

KÄLLARE

Hela översta våningen kommer att renoveras
med en ökning av golvplattan, där golvytan
kommer att behållas men samtidigt också
skapa en öppning i golvet för en lobby med
extra mycket rymd. Detta är också i linje med
de nya funktioner för utrymmet på övervåningen, som lärande zon och administrationens kontor.

Konst & hantverksrum
Administration

BOTTENPLAN

Café
Utställningshall
Berättarrum
Föreställningslokal

KÄLLARE

Rum för matlagningskurs

LEGEND
Bevarade väggar
Borttagna väggar
Sten
Lättbetong

Rum för danskurs
Teknik/Förvaring

Betong

FÖRÄNDRING AV BEFINTLIGT

FÖRSLAG

PLAN 1

FÖRSLAG PÅ AKTÖRER

KOOPERATIV MODELL

Created by Aha-Soft
from the Noun Project

FINANSIÄRER

• Privat fastighetsbolag
(Hemsö, den nuvarande fastighetsägaren), Banker
• Kommunen
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Omsorgsförvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

EFTERMIDDAG

ARKITEKTUR

NATT

ÄGARE

PARTNERS & MEDARBETARE

Ett kooperativ som
startas av medlemmar
av befintliga kulturella
institutioner, kommunen, privata företag
och allmänheten.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Skaras bibliotek
Music Factory
Skara kommun: Barn- och
utbildningsförvaltningen,
Omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Riksteatern
Västergötlands Museum
Pensionärsorganisation
Vuxenutbilding
Charlies teater
Skara Skolscen

SAMHÄLLET

•
•
•
•

Lokala invånare
Nyanlända
Boende i regionen
Turister

VAD ÄR ETT KOOPERATIV?

VARFÖR ETT KOOPERATIV?

”ETT KOOPERATIV ÄR EN SJÄLVSTÄNDIG OCH FRIVILLIG SAMMANSLUTNING AV
PERSONER FÖR ATT UPPFYLLA SINA GEMENSAMMA EKONOMISKA, SOCIALA
OCH KULTURELLA BEHOV OCH ÖNSKNINGAR GENOM ETT GEMENSAMT ÄGT
OCH DEMOKRATISKT STYRT FÖRETAG.”
—INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE”1

Kooperativen baseras på principer för att åstadkomma förbättringar i samhället som främjar interaktion, lokalrepresentation och social utveckling.
International Co-operative Alliance,. Co-operative identity, values & principles. Hämtad 12 december 2015, från http://ica.coop/
en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
1
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