FLODA

i mötet mellan å och sjö

Det öppna samhället

Passagerna

Destinationerna

Vår ambition med Floda är att samhället skall utvecklas till ett
mångfacetterat Floda som byggs på medborgarskap och deltagande. Floda skall växa hållbart, i relation till tid, skala, ekonomi och
miljö. Livet i samhället skapas genom att nybyggaranda och traditioner möts. Kollisionen mellan etablerat och nytt, boende och
tillflyttare, och förtätning av samhället, skapar oväntade upplevelser där energi och innovation frodas. Genom ett parallell förlopp
mellan spontana temporära aktiviteter ledda av eldsjälar och
planerat bygg skall Floda stärkas som ett hållbart och unikt varumärke. Planmässigt säkras detta genom en utveckling i faser där
punktnedslag i form av byggeri, planering av mötesplatser, passager
och gröna rum sker samtidigt på flera platser i Floda centrum. I
planeringen av byggeri och nya områden skal det säkras att dessa
inte står oprogrammerade utan på ett tidigt stadium blir en del av
samhällets vardags rutiner och sociala rum.

Upplevelsen av att passera igenom ett område sätter ramarna
för hur vi lär området att känna, hur vi uppehåller oss och vilka
relationer som skapas mellan brukarna. Förslaget prioriterar ett
levande och befolkat utomhusrum, ett centrum med en ökad
tillgänglighet, större trygghet och en mångfald av aktiviteter.
Fasader på existerande byggningar öppnas upp och aktiveras,
gågatan i centrum förlängs, här skapas plats för flera upplevelser,
alla med mottot rörelse. Rörelse som i kroppslig fysisk och som i
handel. Ett aktivt urbant möbel möter utomhus arealer för handel
och ett elljus spår för löpning under sommar och skidor under
vinter anläggs genom centrum. Att cykla och att gå är prioriterat
i det nya Floda, det är så vi möts. Biltrafiken hålls längs Brovägen
med stick vägar som leder in till avsedda parkerings ytor.
De centrala park- och vattenområdena binds ihop med mindre
stig förlopp och längs Säveån anläggs ett bryggförlöp.

För att hålla processen öppen planeras ”fickor” som står till
föreningars och individers förfogande. Dessa fickor defineras som
destinationer, platser som är med till att knyta ihop det centrala
Floda skapa nya rörelsemönster och aktiviteter. Att i ett tidigt
stadium, innan en färdig plan genomförts aktivera dessa destinationer, också innan de är bebyggt, säkrar en tradition och att de
nya platserna får en naturlig roll i vardagslivet.
Exempel på destinationer är “Högatorg” vid ICA som redan idag
fungerar som en av Flodas mötesplatser, hit flyttas biblioteket
med ett nytt kulturcenter, ett multi torg med plats till försäljning
och events. Flodas unga och elever på skolan är ett viktigt inslag
i Floda därför behålls skolan och den nuvarande missionskyrkan
programmeras till förskola. Missionskyrkan får en ny central roll
med ett kyrktorg och församlingsfaciliteter. Vid det nya resecentrum planeras en ekologisk saluhall för närodlat, som tjänar både

som mötesplats och som en attraktiv entré till Floda.
Den ”gamla” stationen blir till ungdomshus och platsen runt en
aktiv plats med skateboardramper, vatten lek och plats för koncerter. I östra delen av gågatan i relation till “Bakkehusen” förläggs
ett centrum för kultur och rörelse, dans, fitnes, zen etc. Garveriet
är idag en destination, denna utvecklas som kreativt entreprenörs
centrum med fokus på hållbar och lokal matproduktion.

Sävehusen sett från Säveån.
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De boende
Boende strukturen i förslaget bygger på skapandet av mindre
kvarter, vart med sin unika karaktär och resurser. som tillsammans
möts i aktiviteten produktion, natur och kultur. Tre huvud kvarter
med var sin boendeform planeras. Backehusen, byggda i Herrgårdsbacken ses som sutereng hus med stora öppna fönsterpartier vy över Floda centrum och med närhet till de gemensamma
odlingslotterna. Centrumhusen, placerat längs den nya gå och
idrottsgatan, erbjuder mindre lägenheter med ett aktivt gårdsrum
där äldre och unga möts. Sävehusen är centrums stilla område
placerat nere vid Säveån med vertikala trädgårdar, växthus och
gemensamma workshops till produktion och mindre verksamhet.
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Brukarpanel till rådgivning

Tvärgående nätverksgrupp
Medägarskap och mobilisering

Framtidsverkstad med arkitekter
föreningar och konstnärer

Online social medie interaktion.
Invånarna som medproducent av
kunnskap och lärande

Performance evetns, spontana aktiviteter

Första spadtag och gille, festival natt
arrangerat av föreningar

Nya destinationer skapar nyfikenhet, samvaro
och innovation

Iscensatta rundvisningar i Floda

Aktiviteter och nätverk fortsätter och utvecklas

Täthet och variation i bebyggelse och social agrupper
Löpande evaluering och diskussion

Löp stigar och sport i centrum av Floda

Fortlöpande förmedling av byggprocess

Huvudvägar

Destinationer, aktiviteter och nätverk

Nybyggarna

Förtätning

Brobyggande

Brovägen skapar en naturlig länk in till centrala Floda, nya
stickvägar etableras.
Parkering koncentreras till tre större p-platser, lokal parkering för invånare via mindre gator som delas med gående och
cyklar. Cykelbanor och övergångar markeras längs Brovägen

Lokala resurser i Floda arrangerar temporära aktiviteter och
etablerar destinationer. Kvälls grillning i Herrgårdsbacken,
utomhus koncert vid Säveån, drive in bio vid Garveriet,
naturlekplats, dansbana vid ICA och bygg dagar på återvinningsplatsen etc. På Herrgårdsbacken har skol eleverna redan börjat odla och vid Garveriet är det full fart i småverksamheter och föreningsliv.
Cykel vägar och gång och löp stigar skapar tydliga kopplingar
mellan destinationer och omgivande naturområden i form
av sjön Sävelången, Säveåns naturreservat och Säteriparken.
Gå gatan programmeras med aktiviteter, aktiva möbler och
fasader.

Destinationer är nu etablerade och det har skapats en app
för Flodas invånare och besökare, här kan man uppdateras
på kommande events, musik, idrott m.m, bil poler, nya initiativ
och stadsutvecklingen. Invånarna i Floda har tagit till sig samhället och ett gemensamt mål om ett hållbart och levande
Floda. Bostäder byggs, “Herrgårdsbacken” etapp 1 och “Cityhusen”. Den lokala handel och service främjas när mötesplatser och instutitioner utbyggs. “Högatorg” byggs med
kulturhus, bibliotek och marknadsplats. Missionskyrkan med
det nya torget och församlingshemmet. Saluhallen vid det
kommande Resecentrum välkomnar inte bara Flodabor men
blir ett resemål i regionen, hit kommer man för att uppleva
stämningen och handla närproducerat. Skolan får en större
betydning i samhället, med nya bostäder behövs fler platser
till de unga. Gamla missionskyrkan blir till förskola barnen
engageras i samhällsutvecklingen och får till uppgift att sköta
vissa områden i Floda. Odling, hälsa och företagsamhet står
på skolprogrammet.

Bostäder byggs, “Herrgårdsbacken” etapp 2, “Sävehusen”
etapp 1. Det är behov för fler platser till att utöva sport och
spontana aktiviteter, Ungdomcenter i gamla stationen inreds
och platsen runt får skatebana, crossfit och urban movement. Nere vid ån där solen skiner som mest skapas en
grön plats med ett litet café och evt. en kanotklubb. Garveri
området utvecklas med nya utomhus arealer och större
länk till både ån och till “Sävehusen”. Kollektiv trafiken skall
förbättras och i förlängelse av saluhallen etableras en ny
bussterminal med parkering.

Floda är fullt av liv och har i sig själv blivit ett resemål inte
bara från närområdet men också från Göteborg. Ett nytt
välkomnande resecentrum med buss- och pendeltågstation byggs, och centrum förbinds via gång och cykel bro till
Drängseredsvägen. “Sävehusen” etapp 2 byggs och längs
järnvägen växer vertikala odlingar upp som minskar mycket
av ljudnivån från järnvägen.
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Sävehusen

typologi exempel

20% bostadsrätt 160m2
2
40% hyres- och bostadsrätt 85m

2
20% hyres äldreboende 60m

20% hyres ungdomsboende 40m2
överslag m2 området Sävehusen~ 5000m

1

2

Backehusen

Kanothamnen
Vid den nya solplatsen nere vid
Säveån möts bryggförlopp och
kanotklubben.

typologi exempel

2

3

Skateboardparken
Ny ungdoms och aktivitetplats.

Bad vid Sävelången
Vattenpolo, simmning och lek på
den nya bryggan.
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25% bostadsrätt 120m

2

35% hyres- och bostadsrätt 65m
2

20% hyres äldreboende 55m

20% hyres ungdomsboende 45m

2
2

20

överslag m2 området Backehusen ~ 7000m

2
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Cityhusen

5
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Nya resecentrum, plats för cykel
parkering, möten och handel.

Promenader längs Säveån anläggs
för att skapa närhet till vattnet
och stärka Flodas identitet som
samhället där å och sjö möts.

typologi exempel
Eljusspår genom natur och stadsrum.

2

20% bostadsrätt 80m

1
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2

20% rhyres- och bostadsrätt 65m
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2
25% hyres äldreboende 55m

35% hyres ungdomsboende 45m
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2

average sum area sqm dwellings ~ 4000m

2

parking
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Aktiv strandkant vid Garveriet
bjuder in til fiskning, grillning, långa
promenader och events.

Återvinningsplatsen en mötesplats
med info. center, planeras. Här kan
besökande och invånare få information om Flodas eko och miljö
program, och kreativ återvinning.
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Aktiva offentliga platser

Parkering

Grönaområden och odlingar

Cykelbanor

Herrgårdsbacken
Perspektiv Backehusen med odlingslotter

9
Aktiva huvudgatan.
En axe genom Floda som
förbinder Backehusen, Centrum,
stationen och området på andra
sidan av Drängseredsvägen.

Perspektiv Huvudgatan med elljusspår och aktiva möbler
1
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10
Centrum för kultur och rörelse.
Nyt inom och utomhus centrum
för dans, zen, puls, etc.

Perspektiv Högatorg, plats för parkering, marknad, kulturcentrum och bibliotek
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11
Kollektivodlingen gemensamma
odlingslotter där elever från
skolan och förskolan möter invånare i Backehusen.
13 Garveriet / små verksamhet
14 Sävehusen
15 Missionskyrkan
16 Bussterminal / parkering
17 Resecentrum / butiker / info.
18 Saluhall
19 Ungdomskulturhus
20 Platsen vid ån / kanot / café
21 Urban farming / aktiva fasader
22 Kulturhus / stadshus
23 Bibliotek
24 Förskola
25 Cityhusen
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Löp- och gångstigar
Cykelbanor
Bygghöjder
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Gränden, ett aktivt gaturum mellan Backehusen.

Perspektiv Missionskyrkan och torget med församlingshem

Perspektiv nya resecentrum med gång och cykel bro över järnvägen

