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Goda Floda – det sa va gött å leva

Aktivitetsparken nere vid piren blir en samlingsplats där man kan spela
boule, frisbeegolf, träna på utegymmet eller på naturlekplatsen som är
anpassad för både yngre och äldre.

Floda utvecklas med invånarna

Medborgarinflytandet är självklart i Floda där de boende får engagera
sig i och påverka sitt framtida boende. Genom delaktighet och innanförskap arbetar man för en ökad medvetenhet och det hållbara samhället.

Förutsättningar

Som vårt samhälle ser ut idag är de ekonomiska motorerna helt nödvändiga för att det goda skall uppstå. Därmed gäller det att ”Hitta
Affären”.

Medborgare i alla åldrar deltar i workshops, exkursioner och möten.
En kartläggning görs av de kulturella resurser som redan finns i lokalsamhället. I det räknas både kultursektorn och kreativa näringar liksom
immateriella värden i traditioner, kreativitet och framtidstro. Allt kan
ingå; från bibliotek, föreningar och kaféer till mattraditioner, drömmar
och miljöer.

Platsens själ, läge och lokala förutsättningar är avgörande. Triggat med
historiens vingslag, berättelser från förr blandat med storytelling om
nutid och framtid, där vi ger ungdomar framtidshopp genom Det Goda
Floda.
Med den spännande äldre bebyggelsen, de historiska rötterna, närheten till storstaden och de goda kommunikationerna har Floda förutsättningarna.

Som ett led i det arbetet tas ett program fram med en budget som syftar till att uppmuntra initiativ och förstärka Flodas karaktär. En drivande
och idérik centrumutvecklare anlitas för att samordna arbetet. Planer
tas fram för att bevara och utveckla ortens särprägel och dess historiska byggnader. Viktiga aktörer som handlare och restauratörer i Floda
deltar i skapandet av den gemensamma profilen.

Entrén

Goda Floda lockar in förbipasserande. Den tydliga nya entrén med en
fantastisk markformation, växtlighet och det föränderliga ljuset väcker
nyfikenheten. Flodaborna själva har intagit sin ort och lämnar den inte
i onödan. Den hänförande Skallsjö ljuskyrka blir från E 20 ett landmärke
även för infarten till Floda.

Ärlighet, rättvisa och långsiktighet präglar marknadsföringen av lokala
evenemang och produkter!

Floda butikcentrum

Trygghetsskapande åtgärder och ljussättnig integreras i planerna liksom
skyltning och reklam. Variationsrikedom uppmuntras, vilket gäller allt
från upplåtelseformer till hyra för såväl boende som näringar. Utbud
och aktiviteter skapar även ständiga, spännande förändringar.

Fokus ligger på möten, umgänge, handel, händelser och kultur. Med de
delvis nyinglasade och skärmtaksförsedda, upprustade butiksgatorna
och den nya markbeläggningen av återanvänd sten (kanske gamla gravstenshällar istället för att mala sönder dem, vilket ger en historisk och
vacker patina) får centrum ett ansiktslyft. Parkeringen är nära händelserna, men på ytor som inte stör. Floda berikas med planteringar av
såväl vackra, väldoftade växter som av nyttoväxter.

Floda välkomnar alla! Mångfald, spänning och olikhet uppmuntras!

Ekologiskt

Floda - ett centrum för handel, företag och hantverk med ett stort
utbud av ekologiska, rättvisemärkta eller miljöcertifierade varor och
tjänster.

Promenadslinga

Trafikförbindelser och parkering

Å-parken

Attraktivt och nytt boende

En ny promenadslinga binder ihop samhället och gör det lätt att förflytta sig,
även över vatten. Längs vägen upplever man konst i form av skulpturer, natur
och vatten. Med rätt belysningsteknik skapas trygghet till en låg energiförbrukningskostnad.

Platsen intill ån bakom biblioteket fräschas upp med ny markbeläggning, planteringar och en brygga i soligt läge med sittbänkar. Här byggs
ett kontorshotell som ger attraktion till centrum.

Ett led i utvecklandet av Flodas identitet är att skapa ett omtalat och
föränderligt butikscentrum i Floda med ett unikt erbjudande av varor
och tjänster. Floda får en särprägel som man inte hittar någon annanstans.

På den nya torgytan med ansiktet vänt mot inkommande besökare, i
soligt läge i lä, trängs torghandel med närbutiker innehållande ekologiska och närodlade produkter. Pop-up-butiker skapar föränderlighet
och spänning. ”Containerbutiker” innebär att nya, oväntade, kanske
tidigare oetablerade rörelser får en chans att till en mycket billig hyra
erbjuda sina varor för invånarna. På torget finns plats för vattenlek,
häng och event.

Floda framstår som den bästa boendemiljön med en lokal anda som
gynnar jordens resurser.
Utöver utbudet av produkter från lokala odlare, uppfödare och hantverkare i närbutikerna kan man se utvecklingsländernas varor, ett
ekologiskt systembolag och t ex ICA-butiken med ett utökat ekologiskt
utbud. Ekologisk handel i ett utvecklat Floda Torg - visionen doftar, är
färgsprakande, myllrande och händelserik. Blandningen och sammansättningen av butiker, händelser, evenemang, kultur och restauranger
samt deras ekologiska, rättvisemärkta eller miljöcertifierade inriktning
och atmosfär är av stor betydelse för handelsplatsens framgång – ett
ekologiskt nav.

Floda Torg kopplas med en bro över till Lilla ön där det finns en enkelt
konstruerad, flexibel scen som kan ändra riktning, mot torget eller mot
ön. En lekplats för de minsta ger småbarnsföräldrar en god anledning
att sätta sig ner vid det mysiga cafét. Det som byggs på Lilla ön harmonierar med de befintliga, vackra 1920-tals byggnaderna.

Tät ort

Fler billiga och spännande utformade bostäder, affärer och verksamheter för alla och en unik lokal identitet gör Floda mer attraktivt! Byggnaderna bidrar till en mer stadsmässighet genom att förtäta kring gator i
närheten av torget.
Floda lockar inflyttare med flerbostadshus i olika gestaltningar. Husen
byggs som både bostads- och hyresrätter. Floda erbjuder även billiga
studentlägenheter i form av modernt gestaltade och tillgänglighetsanpassade modulboenden. Ett äldreboende med sjöutsikt ligger i sluttningen upp mot säteriet.

Hälsa

Föreningslivet är viktigt och uppmuntras. Skolorna kan på ett naturligt
sätt mer införliva rörelse och hälsa i sin undervisning och då utnyttja de
nya platser och stråk som finns i Floda.
Invånare och besökare lockas utomhus genom att Flodas gång- och cykelbanor omgestaltas med vackra, spännande och kulturella inslag för
att gynna friluftslivet. Aktiviteter sprängs in på olika platser. Man skall
lätt ta sig runt i orten och ner till vattnet.

Naturen längs vattnet rensas upp från sly och ån får en större och mer självklar plats i Floda. Genom nya broar och en ny strandpromenad upplever man
vattnet mer. Man ser Floda på ett nytt, spännande sätt! Belysning av forsen
är magisk, på andra ställen av ån skapas en hänförande vattenspegeln med
hjälp av belysta trädkronor. Strandpromenaden består delvis av tillgänglighetsanpassade spänger utmed vattnet och är anpassad till vattennivåerna.

All ny bebyggelse anpassas till översvämningsrisker.

Ljus

Ljus i Alingsås

UK west London

Med belysning skapas vackra, fantasifulla, levande, trygga och stämningsfulla miljöer. Hela Floda skall lysa och locka!

Floda får en tydlig entré.

Brovägen görs till en tydlig och spännande entré.
Bjerreds Saltsjöbad

Re:start shopping mall Nya Zeeland

Land art formationer byggs vid motorvägen.

Alternativt boende med husbåtar intill den vackra bokskogen och hyresrätter
i fraktmoduler på olika platser. Även affärsverksamhet i designade moduler
står på torget.
Ett äldreboende byggs i anslutning till Säteriets park och intill den nya aktivitetsparken. Seniormontesori i samverkan med en av Sveriges bästa montisoriskolor - ett nytt äldreboende koncept! Ett café där engagerade ungdomar
kan baka och erbjuda billig fika blir en samlingspunkt för de olika generationerna. Skolbarn kan ha praoverksamhet i ett samarbete med skolan.

Tromsø

Garveriet är en kreativ mötesplats med fokus på ekologi, kultur och
hälsa. Gamla nedslita byggnader som genom underhåll och omtanke
återuppstår med nya verksamheter och innehåll. En scen ger möjlighet till föredrags- och musikuppträdanden. Garveriet erbjuder även
ståupp-kvällar där alla är välkomna att garva på Garveriet.

Nya små billiga butiker på torget.

Genom att koppla ihop tidigare återvändsgränder, nya broar, en ny rondell
och förtydliga huvudstråk blir trafiksystem och genomfarter tydligare i Floda.
Samhället förtätas med parkeringar som planeras nära händelserna men för
upplevelsen på ett hänsynsfullt sätt. Enkelt, lätt och snyggt. I anslutning till
pendelparkeringen finns en återvinningsstation gestaltad i återanvänt material. Förslaget innebär att ca 400 nya parkeringar tillförs.

Nytt torg med vattenlek.

En ny badpir med bastu och badtunna.

Aktiviteter

Ungdomshus

Torg gemenskap

Ekologiskt centrum

Familjegemenskap

Odling

Byggnadsvård och historia

Kultur

Floda berikas med konst i uttryck av skulpturer, installationer och ljus som
placeras på allmänna platser och längs stråk och gångbanor. Konst- och
installationsuttrycken kan med fördel spela på naturens egna krafter, som

vatten, vind, ljus/mörker och årstiderna. En tanke är barn- och lekvänliga
vattenlekar på trygga platser, gärna på Lilla ön.

Gemenskap, hälsa, rörelse

NYA BOSTÄDER
Flodas äldre bebyggelse framhävs med vacker och anpassad belysning. Med små
medel lyfter man upplevelsen - ett smäckert räcke i smide och ny markbeläggning
av trä på bron. Små minnestavlor fästa intill entrén eller framför utvalda byggnader berättar om husens historia, när det är byggt och för vem. Floda Säteri är en
av Flodas blickpunkter med sin höga placering i terrängen och en mycket viktig
historisk symbol för orten att förstärka med t ex belysning.

Invånarna uppmärksammas genom föreläsningar och inspirerande informationsblad (som kan hämtas på Garveriet och på torget), om god byggnadsvård och vikten av att föra Flodas historia vidare.
Skolorna arrangerar stadsvandringar med barnen och undervisar i arkitektur. Med hörlurar eller en gratis app kan man göra stadsvandringar med
historiska vingslag.

Nya bostäder

Medborgarinflytandet är viktigt för Flodas utveckling. Flodas aktiva föreningsoch näringsliv skall värnas och vårdas. En ny Missionskyrka byggs vid ån som är
öppet för alla.
I Floda växer och frodas allmänna fruktträdgårdar intill det gamla garveriet.
Äpplena skördas gemensamt och bereds för att i olika former ingå i ortens
stora höstfest. Grillplatser finns vid piren nere vid sjön och på Lilla ön. Staden

uppmuntrar till självhushåll med odling och det hållbara, hälsosamma och
gröna livet.
En aktivitetspark för alla åldrar ligger nere vid piren. Här kan man spela
frisbeegolf, boule, träna på utegymmet eller på naturlekplatsen som är
anpassad både för de yngre och äldre. Det finns även möjlighet att basta
vid piren året runt efter dopp i sjön. Sommartid erbjuds här seglarskola.

Missionskyrkan

Studentbostäder i moduler intill garveriet, nära pendeltåget till Göteborg. (Hr 4)

Modulboende med inglasade verandor som även fungerar som växthus. (Hr 2)

Flodas nya kännemärke - ett modulhus i åtta våningar. (Hr 3)

En ny Missionskyrka byggs vid åkanten. Ett stort glasparti stiger upp från vattnet och avslutas med ett utskjutande delvis glasat tak. Genom en fasad med
inslag av återvunna glasflaskor i olika former och kulörer silar ett vackert, färgat ljus in. Rummet skall ha en andlig, naturlig ton inspirerad av naturens ljus
och skuggor. Det skall kännas skönt, ombonat och skyddat att vara här.

Kretsloppscentralen och bullerskydd

Den omgivande naturen kring vattnet ljussätts för att visuellt förlänga
rummet. Platsen uttrycker en känsla av fridfullhet och en del av naturen
även under mörkrets timmar. Kyrkan är öppen för alla och särskilt viktig
betydelse har den för Flodas ungdomar som en plats att mötas på. Här
spelar man musik, sjunger eller bara umgås. Kyrkan är även en självklar
mötesplats för äldre. Den öppna förskolan för nyblivna föräldrar är mycket
välbesökt.
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Patentskyddad modul som löser tillgängligheten.
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Mycket prisvärt boende i moduler

Det mycket prisvärda boendet är en framgångsfaktor för att skapa det varierade
utbudet vad gäller olika hyresnivåer och kostnadslägen för såväl studenter, ungdomar och de som helt enkelt vill bo billigt. En kalkyl visar på att 28 kvm kostar ca
3000:- – 3500:-/mån. Lägenheterna skapas i fraktmoduler med ett patentskyddat
koncept och byggandet kan ske på tillfälligt bygglov eller permanent. Tillgänglighetsanpassningen är löst inom patentskyddet och övrig forskning kring sunt
boende i modulen är påbörjat. Gestaltning och materialval mm är i stort sett
obegränsad. Modulerna är även inredda som butiker på torget.

Parkering och cykling

Torget kompletteras med parkeringsyta under torgets markplan. Flera av de nya
flerbostadshusen planeras med parkering under husen.
Studentlägenhetena får en mer begränsad yta för bilar eftersom de i många
fall åker kommunalt och cyklar. Runt om i Floda finns ett antal lånecyklar
motsvarande Göteborgs system med lånestationer. De nya cykelbanorna och
promenadslingorna underlättar framkomligheten och gör det tryggt att ta sig
fram.

Bostadsrätter

Br1 I den kraftigt sluttande terrängen nedanför Floda säteri ligger tre arkitektoniskt påkostade bostadsbyggnader. De är fritt placerade i terrängen med hänsyn
till siktlinjen från Flodas centrum mot säteriet. Genom en öppning i byggnaderna
kan färdtjänst och andra funktioner passera.
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ningar som bidrar till en ny stadsmässighet i centrala Floda.

Parhus, bostadsrätter

Br3 Nya parhus ligger
i en
klunga runt
Plan
+ Badrum
med en grön och blomstrande yta för gestängda dörrar
menskap. Husens arkitektur
samspelar med den äldre bebyggelsen intill ån.
Skala 1:50

Modulboende med hyresrätter

Hr4 Intill kulturbyggnaden Garveriet och den allmänna, frodiga fruktträdgården, byggs hyresrätter i moduluppförande i fyra våningar. Ett väl gestaltat
bullerplank mot järnvägen minimerar ljud från passerande tåg.
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prylar med lite mer värde som man hellre lämnar vidare än slänger.
Bullerplank mot järnvägen utformas på likartat sätt med flätade bildäck för att
minimera ljud mot den nya bostadsbebyggelsen. Med hjälp av belysning blir
däcken ett magiskt kännemärke för alla tågpasserande.

Hr2 Hyresrätter uppfört i etage i fyra våningar. Verandorna åt väster är inglasade och kombineras som växthus som ger hela området ett grönt lyft och
de boende en möjlighet till lite självhushåll. Även ytan framför inglasningen
används för plantering och grönska.

Högt hus

Hr3 Ett nytt, högre hus i åtta våningar uppfört av moduler blir ett av Flodas
nya kännemärken. Huset erbjuder små, billiga hyresrätter med centralt läge
och oslagbar utsikt över den vackra bygden och vattnet.

Parkering i två plan intill torget.
Sektion A-A skala 1:500

En anläggning av återvunna material – utifrån tanken om en kajsa vargarkitektur! Med hjälp av gamla ihopflätade bildäck, återvunnet glas,
plast mm byggs intressanta och miljövänliga kretsloppscentraler. En
stor, ny central ersätter den gamla där det bl a finns en bytesstation –
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1. Kafé i regi av lokalt föreningsliv
2. Aktivitetspark
3. Seglarskolans lokal och bastu
4. Glasskafé
5. Befintlig bro tas om hand och ges nytt uttryck
6. Ny gångbro
7. Centrumtorg
8. Lilla Ön, plats för familjegemenskap med kafé, lekplats och scenbyggnad
9. Trafikplats, ny rondell
10. Bullerskydd; tema med återvunna bildäck
11. Palissad återvinningsstation; tema med återvunna glasflaskor
12. Äppellund, gemensam
13. Odlingslotter
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Eget hem
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Kontorhotell
Missionskyrkan
Återvinningsstation
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7 vån
5 vån
2 vån
2 vån
4 vån
4 vån
8 vån
1 vån
6 vån
2 vån

Bostadsenheter: 230 st, bruttoarea: ca 17 000 m2
Äldreboende: ca 600 m2
Handel: ca 400 m2
Kontor: ca 1 100 m2
Kyrka: ca 1 200 m2
Parkeringar ca 400 st

