
Ää...

Förslaget fokuserar skapa nya möjlighetr och en ny 
sotrt användning av våra  skogar.  Samt hur skogens 
hälsofrämjande aspekter kan genomsyra vardagen 
för fler människor.

Stress är i dag en av vår tids vanligaste sjukdomar 
och påverkar många liv varje dag.Sjukskrivningarna 
som är en följd av stress har ökat stadigt de senaste 
åren. Många vardag kretsar kring ett stressigt 
schema. Hämta barnan från skolan, köra till 
träningen, laga middag, möten med jobbet osv..
Vi saknar naturliga pauser i vardagen där vi tillåts 
varva ned.

Frågan jag försökt besvara lyder:

Hur ska vi få mer ”Skog” vardagen? 

Förslaget ”Vardagsskog” är ett försök att bryta en 
gammal vana och skapa nya möjligheter att vistas i 
våra fantastiska skogar.
Många jobb innefattar i dagsläget timtal av möten 
varje vecka. Oftas stilla sittandes i trånga 
oinspirerande miljöer. Denna gamla metod hämmar 
inte bara kreativitet utan leder också till stress och 
ohälsa.

Tillägget är enkelt för att påverka naturen så lite som 
möjligt, och ska fungera likt ett 
konferenscentrum där konceptet ”Walk and talk” 
tillämpar i skogsmiljö. Begreppet ”Walk and talk” 
kommer från USA och är i grunden en 
mötesform som går ut på att vi för en diskus-
sion/samtal gåendes. En helt ny metod som främjar 
kreativt tänkande och motverkar stress och krämpor 
relaterade till för stillasittande livsstil.
I rapporten Give Your Ideas Some Legs: The Posi-
tive Effect of Walking on Creative Thinking belyser 
författaren fördelarna med ”Walk and talk” som 
arbetsmetod. En mötesform som har många fördelar 
gentemot den traditionella. Metoden har posivit 
inverkan på stress, kreativite, kroppen med mera.

Tillägget ska placeras i skogsområden som ligger 
inom 20-30 minuters en radie från våra städer för att 
göra det tillgängligt för fler.  

Vardagsskog ger oss anledning att vistas i 
skogsmiljö utöver som rekreation. Men hjälp av 
enklare markbearbetning av träflis eller bark och 
tydligt snitslade gångled finns det möjlighet för mer 
skog i vardagen.

Källa: Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on 
Creative Thinking,

Området är tänkt att vara preparerat med flera 
slingor för olika långa möten. Då kan användarna 
själva anpassa slingan efter hur mötestiden.

Med tiden kommer naturen också ta över stigarna 
och sakta sudda ut alla spår. Då är tanken förflytta till 
ny plats. På så sätt kan vi aktivera ett större områder 
     
Grundtanken är att så frön inför framtiden. Kan de 
äldre föregå med gott exempel och skapa hälsosam-
ma vanor kommer det också gagna den yngre gener-
ationen. Genom att skapa goda vanor tidigt i barns liv  
kommer det med stor sannolikhet att ta med sig det 
vidare i livet.
Siffror från WWF visar att 1 av 4 barn i åldrarna 2-12 
inte var ute i naturen alls förra veckan vilket är på 
grund av att föräldrarna.

http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddeland-
en/1653370-mer-skarmtid-an-natur-for-barnen-pa-sommaren Hämtad 
21/8)

12

6

9 3
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V RD GSSKOG

V RD GSSKOG

Stillasittande på kontoret



50 % plankor

33 % flis 17 % spån & bark

Diagramet visar hur stor del som blir till flis, spån o 
bark när en stock klyvs på våra svenska sågverk.

V RD GSSKOG

15 min möte

60 min möte

45 m
in möte

30 min möte

Fördelarna med användning av träflis och bark som 
markbeläggning är många. Det är en restprodukt från sågverken 
och bryts ned av naturen. Målet var att behålla naturen “naturlig” 
och inte addera element som är främmande i naturen. Något 
som naturen klarar av att bryta ned.
Det underlättar därtill läsningen av omgivningen och är 
skonsamt för knän och leder att gå på. Materialet förenklar 
också för fotgängare som slipper oroa sig för stenar och rötter 
som sticker upp längs vägen. 

Beroende av mötets längd kan användarna välja 
väg.

Anläggningen kommer främst verka som ett 
centra för möten och interraktion men kan 
även användas till rekreationspromenader


