Inspiration

Under efterkrigstiden införde Sverige en radikal ny politik i form av ett välfärdssystem där individens
oberoende skulle säkras. Äldre skulle inte längre vara beroende av sina barn för stöd, och unga vuxna
behövde inte längre sina föräldrars godkännande för den utbildning de valde. Teorin menar att människor
som inte är beroende av varandra inte kommer att utveckla kränkande och missbrukande relationer. Istället
utvecklar de relationer där alla parter är jämställda och binds samman av gemensamma intressen och
aktiviteter.
En oavsiktlig följd av sådan politik är splittringen av samhället. Historiskt sett har det varit viktigt att utveckla
relationer till grannar och familj eftersom vi visste att det kommer perioder då vi behöver deras hjälp. I dagens
samhälle tar staten hand om sådana saker och grannar lämnas, för det mesta, åt sig själva.

Människan är social i sin natur och har därför en belöningsfunktion som uppmuntrar till sociala möten. Att
leva isolerad, utan denna belöning, skulle inte vara möjligt utan att ersättning av annan tillfredsställelse. Tack
vare välfärdsstatens ekonomiska framgång har vi nu råd att ersätta det vi förlorat. Vi konsumerar. Vi kan
titta på vilken film vi vill, köpa de kläder vi önskar och resa till andra sidan jorden. Allt köpt på nätet, utan att
behöva yttra ett enda ord.
Att använda de värdefulla resurserna i vår livsmiljö för att mildra konsekvenserna av social isolering har skapat
ett problem som är större än vi kunde tänka oss. Vår miljöpåverkan är idag 150% av ekosystemets förmåga
att läka sig själv och den icke-nedbrytbara plasten, som vi fortsätter att producera, kommer att dröja kvar i
miljontals år.

Alla resurser som krävs för denna onaturliga livsstil kommer från våra inland, där vi odlar jorden, utvinner
mineralerna och skapar vår energi. Vårt missbruk av dessa resurser hotar livet själv när vi nu går in i den femte
massutrotningshändelsen i världshistorien. Ekosystemet kommer till slut att återhämta sig, men det kommer
att ta några miljoner år.
För att kunna utvecklas in i en ekologisk ålder måste vi gå förbi konsumtionen och individualismen, engagera
oss med våra grannar och leva en socialt hållbar livsstil. Vi måste försöka balansera planetens ekosystem
genom att ersätta konsumtion med samproduktion. Ett sådant samhälle värdesätter samarbete över
konkurrens, effektivitet över tillväxt och frihet över styrka.
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Användning av
resurser

Det är viktigt att Bjärred ligger före trenden och ses som ett samhälle som tar klimatförändringen på allvar. Bjärreds framtida framgång kommer
att bero av hur den tar itu med användningen av resurserna och hur seriöst den ersätter skadliga vanor med en miljövänlig livsstil.

CLOSED-LOOP FLOW OF
RESOURCES
Ett linjärt flöde av resurser kommer till
slut att producera avfall efter att energi
och önskat material har extraherats ur
processen. Ett Closed-loop-system syftar
till att efterlikna ett naturligt ekosystem där
rester från en process blir material till en
annan, vilket avsevärt minskar avfallet eller
eliminerar det helt och hållet.

KVALITETSSTÄMPELN

VATTEN OCH ENERGI

COMPOST OCH DIGESTION

LANTBRUK

DJURHÅLLNING

BENEFITIAR INDUSTRY

Det
kvalitetssäkrade
skyddet
är
grundläggande för varumärket Framtidens
Bjärred som en hållbar gemenskap. Det
garanterar att alla produkter och produkter
från Framtidens Bjärred samproduceras
på ett hållbart sätt. All användning av
bekämpningsmedel och konstgödsel är
förbjuden. I gengäld är de lokala bönderna
försedda med gratis återvunnet vatten,
grönt gödsel och professionell vägledning.

Allt gråvatten som kommer från hushåll
och industrier filtreras med gröna metoder
och används sedan för jordbruksoch industribehov inom samhället.
Parkeringsgaraget är utrustat med solceller
och ger gratis laddning för elektriska fordon
i garaget. Alla hushåll uppmuntras att
använda sig av solceller och vindkraftverk.

Kasserad mat och trädgårdsavfall
komposteras. Varmpölskompostering ger
grön gödsel för gödning och svartflugekompostering ger larver som antingen
används som kycklingfoder eller vidare
bearbetas för konsumtion. Svartvatten
separeras i grått vatten och fasta ämnen.
Metangas extraheras från fasta material
genom “anaerob” nedbrytning.

En central del av samhället är dess
jordbruksverksamhet. Grönsaksträdgårdar
ger boende möjlighet att odla grönsaker och
örter, medan fruktträdgårdarna har träd
och buskar. Användarna av trädgården
måste följa de annonserade villkoren
i “kvalitetsstämpeln”, som upprättats
av samhället. Varje industriproduktion,
som “Vertikalt jordbruk” måste också
överensstämma med kvalitetsstämpeln.

Otto Pers gårds verksamhet utökas.
Den kommer att ha hästar, kycklingar,
får och getter eftersom dessa djur utför
arbete som annars skulle vara dyrt för
samhället. Genom att rotera djuren
mellan betesmarker upprätthålls gräset
av växtätare och gödselmedel som
tillhandahålls av kycklinggödsel, som
utfodras på lokalt producerade larver.

Biprodukter från jordbruk och djurhållning,
som ull, ägg och frukt kan vidare bearbetas
till mer värdefulla produkter, som konjak
och kläder. Dessa branscher drar nytta
av att tillhöra “Quality Seal” och måste
därför följa i denna anda. Produkterna
kategoriseras i förhållandet mellan lokala
resurser som de innehåller, vilket stimulerar
effektiv användning av tillgängliga nischer.

Social integration

En ständig närvaro av människor på offentliga platser är ett krav för social hållbarhet. Framtidens Bjärred är utformat för att öka hållbart
socialt beteende genom att erbjuda rekreationsalternativ istället för konsumtion. Planen uppmuntrar praktiskt deltagande i samproduktion av
tjänster och planering. Planen uppmuntrar fotgängare och cykeltrafik genom att ta bort bilar från dess gator, vilket leder till daglig och naturlig
användning av det offentliga utrymmet och uppmuntrar till oväntade möten.

CO-PRODUKTION

KULTUR-STÖDSTRUKTURER

DELADE TJÄNSTER

DELADE TRÄDGÅRDAR

MARKNADSPLATS

SKÖRD

De som utnyttjar grönsaks- och
fruktodlingar bidrar till underhåll och
förvaltning av området. Det är upp till
varje användare att bestämma hur de
bidrar, till exempel att sköta om tjurar i
djurparken, hantera söndagsmarknader
eller ge råd till andra ”urbana bönder”.

Ett lusthus kommer att ge möjlighet till
utomhusaktiviteter under helgdagar och i
Otto Pers gård kan man få information
om den lokala floran och faunan. Torget
kommer att stödja lokal handel och en
veckovis marknad under skördstiderna.
Gemenskapens centrum rymmer ett
modernt bibliotek och underlättar
återanvändning av kasserade möbler. Där
finns även verkstäder för restaurering av
möbler.

Planen ligger runt en centraliserad
parkeringsplats för privat transport,
men ligger även intill en busshållplats.
Dessa två transportsätt är belägna nära
områdets idrottsanläggningar och en liten
mataffär som levererar dagligvaror.
Gångbanor strålar ut från de centrala
delarna vilket ger en effektiv anslutning till
alla delar av området.

Alla slutna stadskvarter innehåller en
gemensam trädgård som är öppen
för alla. Programmeringen av dessa
trädgårdar lämnas till invånarna i
respektive kvarter när en förutbestämd
mängd av kvarteret är befolkat.
Privata trädgårdar som tillhör radhus
måste ge ett mervärde genom att vara
visuellt tillgänglig för personer som går
förbi. Askiljningar får inte vara högre än
en meter.

Hjärtat i området är ett nytt torg. Detta
torg är avsett att dra in personer från
andra delar av Bjärred / Borgeby och
andra omgivande samhällen. Under
skördssäsongen hålls en skördemarknad
varje söndag, där grönsaker och frukter
säljs.
”Marknadsinfrastrukturen” kan även
användas för loppmarknader och andra
vanliga sociala evenemang.

Skörd är endast tillåtet under helgerna
före en kommande marknadsdag och en
stor majoritet av produkterna bör göras
tillgänglig för försäljning på marknaden,
som äger rum på söndagar. Osålda
produkter kan säljas till den lokala
mataffären eller återlämnas till bönderna.
Detta kommer att stödja en inspirerande
marknad som lockar uppmärksamhet hos
närliggande samhällen.

Hälsa och säkerhet

Framtidens Bjärred sätter fokus på tillgänglighet snarare än rörlighet. Tjänster, som parkering, är centralt placerade med enkel åtkomst med
direkta vägar och gott om plats för cyklar. Det ger en mångsidig naturupplevelse, bland annat en utvidgad stads-vildmark, betesmarker,
gemenskapshagar och visuellt tillgängliga privata trädgårdar. Denna variationsrikedom uppmuntrar till promenader, jogging och upptäckande
för nyfikenhetens skull.

AKTIVA OFFENTLIGA PLATSER
OCH KORRIDORER
Den centrala parkeringsplatsen, torget,
samhällscentret och förskolan utgör
en triangel runt hjärtat av området.
Dessa anläggningar har förmågan att
generera aktiviteter i de omkringliggande
områdena.
Att förbinda dem genom korridorer
kommer att utöka de aktiva områdena
och uppmuntra upptäckande hos boende
och gäster.

TRE GEMENSKAPER
Den produktiva gemenskapen
Den stödjande gemenskapen
Den anslutna gemenskapen
BIOLOGISK MÅNGFALD

CENTRALISERAD PARKERING

STÖDJANDE GÅRDAR

UTÖKNING AV
STADSVILDMARKERNA
Det mest effektiva sättet att stödja den
biologiska mångfalden i området är att
tillhandahålla en säker livsmiljö för djur.
Storleken på livsmiljön är knuten till deras
ekosystems komplexitet.
En utökning av stadsvildmarkerna
kommer inte bara att stärka sitt
ekosystem, men även skapa en roligare
upplevelse för de som besöker dem.

Som människor är vi nyfikna på vår
omgivning. Att stödja en ökning av
biologisk mångfald gynnar inte bara
de lokala ekosystemens hälsa, utan tar
oss närmare naturens underverk. Ett
hälsosamt ekosystem kommer därför
att uppmuntra en större användning av
uterummen och minska vårt beroende av
konsumtion av digital underhållning.

Bilen utgör inte bara en risk för
fotgängare, det isolerar även användaren
från miljön. Att använda en centraliserad
parkeringsplats inom gångavstånd
från bostäder leder till ökad närvaro av
människor längs gatorna i grannskapet.
Denna ökade närvaro av människor
kommer att skapa en säkrare och mer
aktiv miljö för människor i alla åldrar.

De bostäder som har tillgång till en
privat trädgård måste spela en aktiv roll
i stöd för biologisk mångfald i området.
De har valet mellan att tillhandahålla
nektarproducerande blommor, värdträd
för fjärillarver eller stödja den lokala
fågelbefolkningen.

Utbildning och
medvetenhet

Framtidens Bjärred bygger på att utöka omfånget av utbildning genom att introducera praktiska erfarenheter och dela kunskap mellan och
inom grupper.

UTFORSKNING

FÖRSKOLA

PETTING ZOO

TILLGÄNGLIG INFROMATION

Planen baseras på att ge en mängd olika
rumsliga erfarenheter kopplade till säkra
och effektiva vägar.
Den varierade atmosfären bidrar till
en allmän nyfikenhet i aktiviteterna
i området. Människor uppmuntras
att utforska förhållandena hos andra
människor, betesmarker, stadsskogens
vildmark och de produkter som
produceras av områdets industri.

I den södra delen av området finns en
ny skola. Skolan är knuten till alla andra
aktiviteter i området för att ge barnen
praktisk erfarenhet. Barnen kommer
att odla grönsaker i gemenskapens
trädgårdar, hjälpa till att ta hand om
djuren i ”petting zoo” och utforska
stadsskogen under ledning av lärare och
respektive vårdtagare.

Närvaron av djur är inte bara ett trevligt
tillskott till invånarnas vardag, men ger
ett utmärkt tillfälle att lära barnen om
matkedjan och var maten kommer från.
Ett organiserat ”petting zoo” kommer att
vara ett attraktivt tillskott till områdets
utbud och kan locka besökare från
närliggande städer och samhällen.

Quality Seal har ett kontor på Market
Square som ger praktisk information om
jordbruk och trädgårdsarbete.
Otto Pers gård ger information om
områdena fauna och ekosystem och
biblioteket tillhandahåller en bred
litteratur.

BOSTÄDER
500 bostäder; BYA: 13950; BTA: 44640
109 bostäder; BYA: 6630; BTA: 16350
91 bostäder; BYA: 4420; BTA: 12380
200 bostäder; BYA: 14550; BTA: 36360

Bostäder: 			900
Byggnadsarea, BYA: 40.000 kvm
Bruttoarea, BTA:		
110.000 kvm

VÅNINGAR
2
3
4

EFTER 1 ÅR
Utvecklingen börjar i den täta produktiva gemenskapen genom att ansluta sig till den befintliga infrastrukturen i Borgeby
och genom en tillfällig stig som går från Plommonskogen till sportanläggningarna i öst. Detta görs för att främja
användningen av anläggningarna medan området byggs upp.
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C o l l a g e

Den produktiva gemenskapen

Den stödjande gemenskapen

Den anslutna gemenskapen

Beläget i den norra delen av platsen, intill den befintliga huvudvägen i Borgeby finns den produktiva
gemenskapen. Denna gemenskap betonar densitet med riklig och djupare tillgång till delade trädgårdar
och tjänster. Detta område riktar sig till människor som är intresserade av gemenskapshagar, som unga
miljömedvetna personer, medelålders par vars barn har flyttat hemifrån och äldre som söker socialt
engagemang. Detta är det första området som byggs och är avhängig av att den befintliga befolkningen
Borgeby aktiveras genom att ge den en central plats för sociala aktiviteter.

Ligger mellan en urban vildmark och den tätare produktiva gemenskapen. Den består av radhus i olika
storlekar som inklu derar privata trädgårdar. Denna gemenskap betonar individuellt uttryck och biologisk
mångfald. Varje trädgård kommer att utformas olika, men måste bidra till ett hälsosamt ekosystem.
Invånarna kan välja mellan olika åtgärder, som inkluderar stöd av fåglar och insekter. Varje trädgård är
visuellt tillgänglig från omkringliggande vägar, idealiskt för att gå ut med hunden eller få frisk luft.

Till skillnad från de andra samhällena är den här omgiven av naturen. Den består av smala gator,
sammanflätade med gröna anslutningsvägar. Området är lättillgängligt från alla håll genom dubbla
övergångar som ger säker promenadväg för barn till förskolan, som ligger i detta område. De dubbla
korsningarna kommer att främja fältturer där barnen introduceras i områdets varierade omgivning och deltar
i sina aktiviteter.

Den produktiva gemenskapen består av två till fyra våningars lägenhetsbyggnader runt en trädgård.
Lägenheterna varierar från 60 till 120 kvm och har balkonger. Entréerna ligger i trädgårdarna, som är
öppna för alla, där finns även miljöhus och cykelförvaring. De boende som omger trädgården kommer att
bestämma om ytterligare programmering efter en viss tid har passerat. Sådan programmering kan vara
lekplatser, grillmöjligheter eller parker. Detta kommer att säkerställa att invånarna genom erfarenhet är
medvetna om samhällets behov och kan bidra till områdets bekvämligheter.

Radhusen i den stödjande gemenskapen är två eller tre våningar på 100-200 kvm. Husen har i allmänhet ett
litet grundplan och en lång, men smal privat trädgård. Vid sidan av de privata trädgårdarna finns allmänna
vägar som innehåller miljöhus för de boende.

Sambandet stöder olika typer av byggnader i två eller tre våningar. Gatorna är smala med blandad trafik.
Detta kommer att säkra att bilister som använder gatorna måste köra försiktigt och utesluta genomfart.
Huvudentréerna möter gatorna och miljöhus placeras med jämna mellanrum längs den.

EFTER 5 ÅR
Den täta produktiva gemenskapen är utvecklad till en kärna runt den nya marknadsplats. Den största parkeringsanläggningen är byggd och
den väg som leder från den är byggd. Vid sidan av denna centrala väg är grönsaksgården och “den stödjande gemenskapen” upprättad.

EFTER 10 ÅR
Produktionsgemenskapen och den stödjande gemenskapen fortsätter att expandera och skapa behov av nya tjänster. Den nya förskolan skapar
ett verksamhetscentrum söder om vägen, vilket möjliggör etablering av anslutna gemenskapen och djurhållning / petting zoo.
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Kvalitetsstämpeln

Kvalitetsstämpeln är ett centralt element i främjandet av Bjärred
som miljövänligt samhälle och hållbar kvalitet på sin produktion.
Uppbyggnaden av stämpeln görs i tre steg, då nödvändiga
faciliteter blir tillgängliga.

När varumärket har blivit känt för sina hållbara kvaliteter och
sociala engagemang kan det bredda sina erbjudanden. Ett nytt
petting zoo kan bibehållas genom att sälja icke-köttprodukter
som ull och mjölk. Alla djur är frigående och används för praktiska
ändamål, som att klippa gräs och gödsla jorden.

Det första steget består i att inrätta en mekanism och identitet där
en konstant produktkvalitet kan bibehållas och marknadsföras.
Detta stadium kretsar runt den sociala marknaden och lockar
besökare till den veckovisa livsmedelsmarknaden.

insektslarv
BSF
fiska

Den tredje etappen utvecklas kring att attrahera företag som vill
vidare bearbeta eller utnyttja tillgängliga resurser och nischer.
Dessa industrier är skyldiga att aktivt hitta användningar
för sitt avfall, vilket främjar ett slutet kretslopp av resurser.
Kvalitetsstämplade företag och deras produkter avgörs av deras

boskap
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insektslarv

gemenskapens trädgård
FAS 1

FAS 2

Ekologi och
rekreation

Det gröna bältet är viktigt för Framtidens Bjärreds framgångar. Varierade rumsliga och miljömässiga miljöer är utformade för att öka
människors användning av utemiljöerna och uppmuntra sociala aktiviteter, hälsa och medvetenhet. Offentliga grönområden är utformade för
att vara vilda och kräver lite underhåll, utöver det underhåll som tillhandahålls av djuren som utnyttjar dem.

söndagsmarknaden

FAS 3

1. DOMEDEJLA

2. PLOMMONSKOGEN

3. LUSTHUS

4. STÖDJANDE GÅRDAR

5. GRÖNSAKSTRÄDGÅRDAR

6. FRUKTTRÄDGÅRDAR

7. VÅTMARKER

8. VILDBLOMMOR

9. GRÖNA STIGAR

10. BETESMARKER

11. DAMM
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Café

Matvarubutik

Marknadsplats

EFTER 15 ÅR
Områdets aktiviteter utökas av fruktodlingen och ett nytt gemenskapshus / bibliotek. Huvudvägen är förhöjd för att ge en säker förbindelse
mellan förskolan och biblioteket.

EFTER 20 ÅR
Varje område har byggts ut till fullo och ger en mängd olika resurser, till exempel varor, ull och mjölk. Dessa resurser kan bli en bas för en ny
industri, baserad på hållbarhet och effektivitet.
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