Visualisering Musikhuset i Musikbyn

Floda har rikdom
– en rikdom av upplevelser, - en rikdom av
ställen och utsikter, – en rikdom av potential.
Rikdommen ligger i ställets natur, läge och
säregna geografi, och detta projekt söker att
göra denna rikdom tillgänglig, så att alla kan
ta del av Flodas potential och därmed göra så
at Floda kan bli ett lika attraktivt ställe att leva,
besöka och samlas som det har potential att bli.
Förslaget tar utgång i 3 strategier:
Att leva i Floda: Fortätning av bostads- och affärsområden.
Att besöka Floda: Underlättanade av tillgången till attraktioner och etablering av en samlande och förbindande Floda-stig.
Att samlas i Floda: Kulturlivet får vackra och
inviterande ramar, i gränslandet mellan kultur
och natur.

Att leva i Floda: Fortätning av bostadsområden, som ger möjlighet för en mångfaldig
invånarsammansättning. Projektet pekar på
möjligheten för att etablera 5 olika kvarter
som var för sig erbjuder olika bostadstyper. –
Häribland utpekas affärsområden i kombination med kluster av detaljhandel. De 5 olika
kvarteren skapas utifrån den centrala idén om
Flodas iboende rikdom – attraktionerna. Fokus
läggs på att skapa omgivningar som ger möjlighet för diversitet, angående bostadstyper,
funktioner och upplevelser.
At besöka Floda: Underlättanade av tillgången till attraktioner via en samlande och
förbindande Floda-stig, som både bjuder på
naturupplevelser nära byn och utsikt längs
vattnet. Genom att lägga de kulturella fuktionerna längs denna stig, aktiveras vattensidan
samtidigt med att Flodas invånare och besökande får möjlighet för att njuta av den unika
naturen. Affärslivet och detaljhandeln förtätas
kring gågatan och det skapas möjlighet för
utväxling mellan Floda by day och Floda by
night.

Det er projektets intention att Floda, genom
dyrkande av ställets mångfald, kan locka
många olika nya invånare, affärsdrivande
och kulturella eldsjälar, och dessutom skapa
möjlighet för att Flodas invånare i högre
grad kan delta aktivt i områdets vitalisering.

At samlas i Floda: Kulturlivet får vackra och
inviterande ramar. Flodas vackra natur skapar optimala situationer att utöva kulturella
aktiviteter i gemenskap, varmed det genom
aktivitet, upplevelser och deltagande, skapas en
gemensam urban identitet som ska vara grogrund för Flodas fortsatta utveckling som knutpunkt, generator och växtcentrum.

Genom att tänka utveckling som en ”hänsynstagande urbanisering” där diversiteten
mellan Flodas attraktioner är den grundläggande rikdommen som skapar synergi mellan kulturen och det urbana kulturlivet såväl
som naturen och det urbana naturlivet.

Flodas unika kombination av stark infrastruktur och bergtagande natur, ger en sällsynt möjlighet för att bebo ett dramatiskt landskap med
en ”känslomässig/hänsynstagande urbanitet”
så att det uppstår synergi mellan kultur och
natur.

Förslaget beskriver en strategi som kan utvecklas över tid. Genom att etablera 3 robusta faser, som alla kan realiseras i olika
tempi, erbjuder förslaget möjlighet för att
det som sker under processen, kan inarbetas
i planen, - och att det kan uppstå pauser i
utvecklingen, så att ställets nuvarande och
kommande invånare kan delta i, påverka og
bebo en by som utvecklas.
Förslaget ska ses som en robust strateg för
att påbörja en utveckling som kommer att
fortsätta och gå i nya riktningar när nya
behov uppstår.

Därfor foreslår projektet att de kulturella aktiviteterna växer fram på utvalda ställen längs
Floda-stigen, och att aktiviteterna koncentreras
kring dessa punkter, i stället för att etablera
ett stort kulturhus där alla aktiviteter blir beroende av samma ram. 5 olika kulturella faciliteter bidrar till att skapa en stark identitet i de
5 nya täta kvarteren:

Musikbyn
Matbyn
Atelierbyn
Idrottsbyn

Flodas röst - Musikbyn:
Centralt vid flodens mynning i sjön etableras ett musikhus med replokaler, foyer
med en liten scen och en utomhusscen.
Musikhuset är ett församlingshus, en musikskola, en café, lounge och koncertsal. Huset
kan ses från stationen och ifrån tåget, när
det kommer till och från Floda.
Nye m2:
Kultur: Musikhus 500 m2
Bostäder: 1680 m2 / 15 stk
Service: 840 m2
Nye P-pladser 25 stk
Principsnit 1:500 Nye boliger i Musikbyn

Flodas mage – Matbyn:

I anslutning till stationen etableras en gågata, som hyser detaljhandel med utomhus
servering. Sydsidan längs vattnet reserveras
till uteservering. Vid gågatans slut etableras
ett torg med saluhallar där färska matvaruor
säljs från olika stånd. Saluhallarna skapar
ramen för festivaler, torgdagar och högtider.
Här är byns- och upplandets matkammare.
Nye m2:
Kultur: Mathus 500 m2
Bostäder: 2300 m2 / 20 stk
Verksamhet: (stiplet) 1530 m2
Nye P-pladser 35 stk
Principsnit 1:500 Verksamhet och bostäder i Matbyn
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Visualisering Flöda nya Kyrka

Flodas hantverk Atelierbyn:
Följer man Floda-stigen vidare mot syd
kommer man till atelierbyn som ligger i en
glänta i skogen. Här skapar de gamla byggnaderna rammen om nya verkstäder, där
kreativ skola och kreativa yrken kan växa
ihop med en Flodabasar med utställningar
och försäljning av konsthantverk, design och
andra prdukter.

sbyn

Atelierbyn ger invånarna möjlighet att ha
gemensamma ”hemma-kontor-arbetsplatser” så att de invånarna som har möjlighet
att arbeta från hemmet, får nätvärk och
gemenskap istället för att riskera att bli isolerade. På det sättet är det möjligt att bo
och arbeta innnanför korta avstånd i Floda,
samtidigt med att det uppbyggs en lokal
förankring.

Atelierbyn gör upp med ”den sovande by”
problematiken, där det är naturligt för den
moderna pendlaren att handla och engagera sig på avstånd från hemmet. Atelierbyn
ger möjlighet för att den moderna arbetsplatsen kan lämna sitt spor i byn och för att
den dagliga närvaron i lokalområdet skapar
aktivitet, trygghet och gemenskap.

Nye m2:
Kultur: Kirke og Garveri /
Flöda Basar 1400 m2
Bostäder: 3615 m2 / 31 stk
Verksamhet: (stiplet) 1440 m2
Nye P-pladser 40 stk

Flodas ben –
Idrottsbyn:
Mot öst etableras ett rörelseshus som rymmer ett stort idrottsrum till bollspel, föreningslokaler och utrymme för introverta
idrottsaktiviteter.
Principsnit 1:500 Nye boliger i Idrottsbyn

(Framtidscenarie av
ytterligare fortätning)
Flodas dröm:
Museumsbyn –
Etablering av Museum i anknytning till
skulpturparken. Här ska också etableras
äldre- och familjboende, saväl som en barninstitution
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Nye m2:
Kultur: Rörelseshus 650 m2
Bostäder: 7350 m2 / 65 stk
Bostäder stiplet: 3300 m2 / 28 stk
Nye P-pladser 65 stk

Rörelseshuset vänder sig till alla åldersgrupper, och ska fungera som ett aktivt friskvårdshus där man kan dansa folkdans, såväl som
gå till förlossningsförberedellse och fotboll.
motionsslingor, aktivitetslekplatser i landskapet och hinderloppsbanor binder ihop
ett nytt bostadsområde - med öppna, låga
bostadsblock – med de gröna omgivningarna.

Visualisering Bostäder i Atelierbyn

