
Människan är vild. Precis som naturen. Människan ÄR natur, men glömmer det lätt 

eller vill inte tro det. När vi avlägsnar oss från tanken på oss människor som natur 

avlägsnar vi oss från tron på att att vi kan leva i naturen utan att förstöra den (oss).

Staden är människans egen natur. Ett stort bo, anpassad efter vårt sätt att leva, eller 

snarare våra olika sätt att leva. En sak alla har gemensamt är sopor. Alla samlar på sig 

avfall. Trots det vet få vad som händer med avfallet när vi lämnat det ifrån oss, hur det 

tas om hand och hur stora mängder avfall vi genererar. 

Det här förslaget vill diskutera stadens ekosystem och föreslår en offentlig plats 

genererad av avfall. Vi tror att avfallshanteringen måste bli synligare i staden. Vår 

kulturs inställning till sopor gör att de göms och det gör det svårare för oss att se 

konsekvenserna av hur vi lever. Vi tror också att sopor kan vara vackra. Dels som ett 

avtryck, som en illustration av hur vi lever, och dels estetiskt vackra, beroende på hur 

de organiseras.

Under vissa vinterdagar tänds en stor eld mitt på platsen. Runt den kan luleåborna samlas och värma sina frusna stjälar.    



Vi föreslår en maskin som tar hand om inlämnat avfall. Vi placerar den i Luleå. 

Huset vi tar bort ligger i hörnet i ett kvarter längs stadens centrala gågata. I hörnet skär gågatan av 

en väg som i ena riktningen leder ned till vattnet och i den andra upp mot mer trafikerade delar av 

staden. 

Maskinen liknar ett stort skyltfönster längs gågatan, som visar vad vi haft och sedan slängt. Avfall-

ets särskilda estetiska potential tas till vara. Till exempel kan transparent plast och glas lysas upp 

så att det skapas en slags kristallkrona.

På skyltfönstrets andra sida bildar det en vägg som tillsammans med de de två brandväggarna (som 

tidigare mötte det borttagna huset) sluter sig kring ett öppet rum.

Maskinen ger platsen vindskydd. Luleås gator är orienterade i nord-syd och öst-väst vilket gör att 

kalla vindar förs in från havet. 

Vi undviker att programmera markytan som skapas utan lämnar det öppet för platsen att program-

meras och omprogrammeras. Vi tänker att majoriteten av det avfall som lämnas in ska generera 

energi som står till förfogande att användas på platsen av alla som vill. Till exempel till ljudanläg-

gning, elektriskt ljus att tända på olika sätt och en projektor att visa film eller andra projektioner 

med på den stora brandväggen. Annat material kan användas till installationer, möbler och tillfäl-

liga rumsligheter. 

Vad som kommer in är oförutsägbart. Platsen kommer att vara i hela tiden förändras och 

begränsas/formas/defineras av det som lämnats in och beroende påhur det sedan används.Platsen 

är en vilde i ständig förändring. Det som händer begärnsas endast av användarna.
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