resilience-building gain •theDeveloped
most traction
the most potential.
theand
tool,have
“Characteristics
of a Resilient Neighbourhood or
Community – a Checklist,” to support individual and group assessments and
THIS PILOT PHASE FOCUSED
ONaround
THREEresilience
MAIN strengths
AREAS OF
engagement
andACTIVITY:
vulnerabilities.

•
1. Resilience education
capacity-and
building
acRoss the Region.
for&
Communities
Local Government”.

Produced the report “Strengthening Neighbourhood Resilience: Opportunities

VAXANDE NAV
•
•

Konceptskiss

Directly engaged over Involved
across the
in resilience-building
14 different
150 residents
in region
regional
through community
• 900 residents
workshops about resilience-building.
theatre and arts-based engagement.

Lokalisering - Varför Myckleby Skola?
Utomhusföreställning

Lokala bönder
undervisar

Facilitated educational Published
to residents
and leaders
different
“Laughing
Allowed:
A Howintofive
Guide
for Making a Physical Comedy
• workshops
neighbourhoods to help
identify
strengths,
vulnerabilities
and
priorities
for
Show to Build Neighbourhood Resilience”.
resilience action.

KARTA ÖVER MYCKLEBY SKOLA & AKTIVITETER SOM SKER RUNT MYCKLEBY
Slussen

Matodling

•

Developed the tool, “Characteristics
a Resilient ,Neighbourhood
aofssessment
planning, &orcollaboRative action in
2. Resilience
Community – a Checklist,
” to support individual and group assessments and
pilot nstrengths
eighbouRhoods
& municipalities.
engagement around resilience
and vulnerabilities.
Partnered with the Esquimalt Residents Association and Township of Esquimalt
Neighbourhood Resilience: Opportunities
• Produced the report• “Strengthening
to facilitate resilience assessment, visioning and planning workshops, and a
for Communities and Local Government”.
Resilient Streets pilot.
Involved
150
residents
in regional resilience-building through community
•
180 residents and over 20 neighbourhood groups in
• Engaged
theatre and arts-based
engagement.
comprehensive resilience assessment and action planning in the demonstration
neighbourhood
Victoria
A How toofGuide
forWest.
Making a Physical Comedy
• Published “Laughing Allowed:
GATHERINGS & CELEBRATIONS:
Vi strävar efter:
Show to Build Neighbourhood Resilience”.
“Resilient Neighbourhood Resource Table” of approximately 15
“We
held our a
planning
• Hosted
These were events designed to begin to nurture social cohesion through
picnic
last Sunday with of organizations, businesses and
representatives
in Victoria
celebratory get-togethers. Activities included block parties, street potlucks and
- citizen-groups
Mentala och fysiska
nätverk som kopplar ihop olika
great West,
success.
Solanning
great,
in , &
and
facilitated
networking
and actionaplanning.
celebrations, outdoor street hockey tournaments, and pancake breakfasts
that
R
esilience
a
ssessment
,
p
c
ollaboRative
ction
in
målgrupper
på
O
rust
2
fact, that we ended up
brought neighbours together to create a vision for their block..
pilot neighbouRhoods
&poles
municipalities
painting
all the
on with the Vic. West Resilient Neighbourhood Resource Table,
• In collaboration
ESQUIMALT
RESILIENCE
ENGAGEMENT
PROCESS:
GATHERINGS & CELEBRATIONS:
our
street
that
same
day.
- Stärka
supported
the
launch
of the first-ever
Vic West
Fest. befintliga aktörer och nätverk
Partnered
with
the
Esquimalt
Residents
Association
and Township
ofStreet
Esquimalt
•
“We held
our planning
I really
wasn’t prepared
These were events designed to begin to nurture social cohesion through
to facilitate resilience
assessment,
visioning
and
planning
workshops,
and
a
picnic last Sunday with
celebratory get-togethers. Activities included
block parties,
potlucks
and
for that
but workshop,
In contrast
to ourstreet
more
comprehensive
By the
end outcome,
of the second
- Skapa meningsfull / kreativ / innovativ atmosfär Resilient
Streets
greatpilot.
success. So great, in
-n
Ett
möjligt -to-neighbouR connections &
celebrations, outdoor street hockey tournaments, and pancake breakfasts
that
s
tRengthening
eighbouR
one neighbour
inselected
her 70s four
work
in
Victoria
West,
we
did
not
participants
had
projects
en ”think-tank”
fact,
that
we
ended
up
3.
brought neighbours together to create a vision for their block.
förin
showed
up ready 20
toutvecklingsscenario
get
Engaged 180painting
residents
and
neighbourhood
groups
all the
polesover
on and each
cSo
ollaboRation
in
p
ilot
n
eighbouRhoods
& municipalities.
undertake any type of• resilience
togoing!
move
forward,
project
had
we day.
brought
ettout
V
äxande
Nav
som möter
our street
that same
comprehensive
resilience
assessment
and
action
planning
in the demonstration
- Skapa ett socialt nätverk / en mötesplats
assessment surveys, interviews or
a
lead
named
to
convene
a
subsequent
paints we24
individuals/groups
and approximately 300 households in our
• Supported
I really
wasn’t
prepared
lokalsamhällets
behov
neighbourhood
ofwhatever
Victoria
West. had
past
household
thatfrom
outcome,
but
research in the Township of Esquimalt. for planning
session.
BRN then
helped
Resilient
Streets
pilot
program focused on building neighbour-to-neighbour
-15Återuppliva
det rika kulturarvet i området
one neighbour
inand
her 70s
projects
a friendon
ran
Neighbourhood
Resource
Table”
of approximately
connections
residential
streets
and in multi-family
residential
buildings.
• Hosted
Instead, Esquimalt citizens,
electeda “Resilient
convene
and
facilitate
several
subsequent
showed
up ready
to get
down
to
[a
hardware
store]
representatives
of
organizations,
businesses
and
citizen-groups
in
Victoria
officials, and organizational
leaders
meetings
involving
organizations
in
going!for
So we
brought
out with
couple
primary
colors
Partnered
BC Housing
to offer discussions,-coaching
support in
•apaints
Erbjuda and
gemensamhetsutrymmen
West, and
facilitated
networking
and
action
planning.
whatever
we had
SHARED SPACES & PLACES:
attended two half-day workshops
where
Esquimalt
that
shared
the
specific
and an
off-tint
– and voila!
resilience-building
to
tenant
leaders.
from past household
were introduced
resilience
interest
ofVic
developing
ways to Neighbourhood
strengthIn collaboration
with
the
West
Resilient
Resource Table,
•toincluded
Some projects that emerged from they
initial neighbour
gatherings
streetand projects
and
a friend
ran
– Vic
West Resilient
peer Streets
learning
sessions
for Resilient Streets block champions.
supported
launch
ofHosted
the
first-ever
Vic
Street Fest.
conducted
their own (book-boxes),
SWOT
(Strengths,
en[a•
citizen
engagement
andWest
leadership.
down
to
hardware
store]
beautification and murals, garden sharing,
free mini-libraries
and the
Champion
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Invandrare med erfarenhet
av odling / jordbruk kan

invånare

Cafe
Tillsammans
möts på

också involveras genom
att dela med sig av sin
jordbrukserfarenhet från

Cafe Tillsammans

Verktygspool

för en resilient socioekonomisk
utveckling på nordöstra Orust

liknande klimat

2

Eko-bönder kan

Ekologisk
“grön”
Verkstad för kurser
och workshops

Torget

Ålgård

1

3

involveras i
undervisningen

gemenskap

Ekobyn Utsikten
5

Nuvarande
Up-cycling återanvänd,
reparera & fixa

Henån

Bönder möts på
Allmagsgården

samarbeten
mellan nätverken
kring

Ålgård &
Utsikten Mitt i det ekologiska

ekobyn

jordbrukslandskapet

Befintlig mötesplats
för Konst &
Hantverks-nätverk

Skulpturverkstad

Myckleby

med en vision om att

4

skapa “co-working

by

spaces” i

le

Vad?

Nya

Kvarn

ck
vä
my
xan
i
de nav

Undervisningshotell högskola gästar

Ålgårds

Allmags
Golfklubb

Bönder
samarbetar och

Det finns stor

upplåter bete åt

Laga mat tillsammans

potential

i att använda tomma

varandras boskap

byggnader, vilket också
är en hållbar lösning

for a couple primary
colors
Painting)
community benches that created “bumping
space” Opportunities
for neighbours to and
encounter
Weaknesses,
Threats)
(See the(Pole
Case
Studies
SHARED SPACES & PLACES:
and an off-tint – and voila!
each other and connect.
WHAT DID WE DO?

in the “What Did
analysis of each of the fourtRengthening
dimensions
We Learn?”
section
for
details and
eighbouR tomore
neighbouR
Some projects that emerged from initial neighbour gatherings included street
– Vic West Resilient Streets
of resilience
for their
community.
discussion.)
beautification and murals, garden sharing,
free mini-libraries
(book-boxes),
and
Champion

roblem / Hinder
n
- connectionsP&
3. s
collaboRation(PoleinPainting)
p“Iilot
neighbouRhoods
& municipalities.
struggle
with
community benches that created “bumping space” for neighbours to encounter

•

each other and connect.

•

6

•
WHAT DID WE DO?

- Traditionella yrken är lågprioriterade
health challenges
Supported 24 individuals/groups
andtoapproximately 300 households in our
do myfocused
own
Resilient Streets pilot program
on building neighbour-to-neighbour
- Ekonomisk osäkerhet bland de ekologiska bönderna
gardening, so it was
connections on residential
and in multi-family residential buildings.
“I struggle streets
with

Varför?

just really heartening

health challenges to
forown
me
see the
Partnered with BC Housing
to tooffer
discussions, coaching and support- inÖkad import av matresurser
do my
offers
of
support,
gardening,
so
it
was
resilience-building to tenant leaders.
and
assistance should
just really
heartening
for me
to seeneed
thefor
I ever
it. Resilient
It just
Hosted peer learning
sessions
Streets block champions. - Ökad mängd pendlare
offers has
of support,
me feeling much
and assistance
should
more connected
with
- Ett stort antal småföretag
I ever need it. It just - Traditionella hantverk är
my fellow Vic Westians.
finansiell osäkerhet
has me feeling Wmuch
lågprioriterade
ant to bu
ild mor
e mm
more connected
with
unity on
– Vic
West- coS
yo
ocialtur fragmenterade
street or
in your
Streets
my fellow VicResilient
Westians.
buildin

13

429 Lam

pson St
Esquim reet,
alt

Lea
et or in yo rn a
stre
ur
ur

Access m

o-grants to
icr

rt today
sta

resources
and
to

ange on
e ch
yo
ak
m

Please reg
More inf ister - space is lim
or
ited:
www.res mation:
ilientne
ighbour
Register
hoods.c
at:
a
http://es
quimalt
-resilien
Project
Partners
t-streets
.eventb
rite.c

- Brist

/ enmansföretag med ökad

på utbyten mellan olika nätverk

- Anpassning till alternativa

livsstilar

generous

support

Möjliga intressenter
Fotbollsplan lämplig för
tillfälliga strukturer för
musikarrangemang &
andra utomhusaktiviteter
som matmarknader etc

Lämpligt för undervisning,
workshops, bibliotek
& andra pedagogiska
verksamheter

delning av gemensamma resurser

Central gårdplan
lämplig för sociala
sammankomster

Vattenverk

of:

- Koppla

11

•

Introduktion•

Lämplig för
administrativa
aktiviteter

Vem?

- Aktörer
stRengthening
Strategin bygger på att koppla ihop de
initiativ somneighbouR-to-neighbouR connections &
3. goda
redan pågår i området, att stärka kopplingarna
mellan
collaboRation in pilot neighbouRhoods & municipalities.
olika parallella nätverk och förstärka deras
medverkan
i
24 individuals/groups
and approximately 300 households in our
• Supported
lokalsamhället, samtidigt som man tar enResilient
tom anläggning
Streets pilot program focused on building neighbour-to-neighbour
i bruk.
connections on residential streets and in multi-family residential buildings.

Var?

Projektmetod

Cykelparkering

Transformatorstation
Potentiell placering av
friggebod

Lämpligt för
hantverksworkshops,
sociala sammankomster
& matlagningsaktivitter

Bilparkering

skola

“BARA ÅKRAR”

Intressant nod - möjlighet att visa upp vad
som producerats; mat, återbruk, konst &
hantverk

Framtida

“INTE EN BRA
PLATS FÖR
INVESTERINGAR”

KONFERENS

HINDER

ORUST
HANDRÄCKNING

INTRESSANTA
TILLGÅNGAR

TEATER

UTSTÄLLNINGSHALL

SAMSKAPANDE

LEGEND

LOKALA
EKO-BÖNDER

- En scen från ett Växande Nav i Myckleby

vision
CO-WORKING

FULLT FUNGERANDE
TOMMA SKOLBYGGNADER

utifrån

CAFÉ
FRIGGEBOD

UNDERVISNINGSSAL

VAXANDE NAV

LOKALSAMHÄLLETS
TILLGÅNGAR

AKTIVITETER

ANLÄGGNINGEN
- Myckleby skola

EVENEMANG & AKTIVITETER

fyll på med

utifrån

LOKALSAMHÄLLETS
BEHOV
PROGRAMMET
- ETT NAV

UTBILDNINGSLOKALER
Omvandling
av befintliga
byggnader

Varför den här platsen:

- Olika typer av

Projektet är inriktat på Orust och Myckleby, men vi
föreslår att strategin kan användas på annat håll i liknande
sammanhang.

- En stor

tomt på tidigare jordbruksmark

- Stor potential att inhysa ett utbildande
samhällsprogram

ARKITEKTURSKOLA

UTBYTE AV RESURSER

CIRKULÄR EKONOMI

NYA NÄTVERK
SAMVERKAN - VÄXANDE NÄTVERK

byggnader i olika storlekar

- En fullt förberedd träverkstad, undervisningslokaler,
storkök, idrottshall mm

$
LOKALER FÖR
SOCIALISERING

utveckla

skolbyggnader

Myckleby skola har utrymmet, vi vill göra den till en plats
- ”placemaking” - genom att fylla den med aktiviteter.

*citat från lokala intervjuer

STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN

GLEST MED
BOSTÄDER

ORUSTS
KRETSLOPPSAKADEMI

som kan bidra med stöd och nätverk

- Fullt fungerande men oanvända
- Myckleby

FEW INHABITANTS

FÖRENINGEN
ÅLGÅRD

“MITT UTE I
INGENSTANS”

WHAT DID WE DO?

Vårt projekt syftar till att omvandla skolanläggningen till
en tillgång genom att kombinera de två olika typerna av
resurser - byggnader och engagerade människor.

“MITT UTE I
INGENSTANS”

LOKALA
KONSTNÄRER &
HANTVERKRE

SVÅRT ATT TA SIG
DIT UTAN BIL

with BCen
Housing to offer discussions, coaching and support in
• Partnered
Den tomma skolanläggningen kan
ses som
resilience-building
börda, eftersom den är oanvänd, placerad ”mitt ute toi tenant leaders.
- Myckleby är omgiven av andra mötesplatser som besöks
ingenstans”* och trots att den är ur bruk
fortfarande
har sessions for Resilient Streets block champions. av varierade grupper av människor - de kan dra nytta av en
peer learning
• Hosted
underhållskostnader.
gemensam mötesplats
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ORUST SLÖJD

ORUST
TEATERFÖRENING

Dubbel takhöjd i
idrottshallen - kan
användas för utställningar

Produced the report “Strengthening Neighbourhood Resilience: Opportunities
- Skapa en plattform för att interagera & utbyta
for Communities and Local Government”.
kompetens, kunskap, verktyg, material, perspektiv,
Projektet är ett möjligt scenario baserat på en analys
värderingar och idéer
Involved 150
residents
av lokala resurser i området kring• Myckleby
och
en in regional resilience-building through community
and arts-based
föreslagen utveckling där en outnyttjadtheatre
anläggning
kan engagement.
- Inspirera passiva besökare att bli aktiva deltagare
bli ett nav som innefattar ett samhällsutvecklingsprogram
• Published “Laughing Allowed: A How to Guide for Making a Physical Comedy
och en folkhögskola.
Show to Build Neighbourhood Resilience”.
- Stöd gemensamhetsboende = samarbeten + samexistens
(ensam är inte stark)
Projektförslaget försöker möta lokalsamhällets behov
genom att fokusera
(jordbruk, konst och
with theett
Esquimalt Residents Association and Township of Esquimalt
Vilka kan vara med:
samhällstillgångar. Förslaget syftar •tillPartnered
att stärka
to facilitate resilience assessment, visioning and planning workshops, and a
hållbart förhållningssätt till lokal utveckling.
Resilient Streets pilot.
- Föreningar och nätverk som redan är aktiva i
lokalsamhället
Vi har identifierat två typer av resurser;•tomma
byggnader,
Engaged 180 residents and over 20 neighbourhood groups in
och aktiva organisationer och föreningar.
comprehensive resilience assessment and action planning in the demonstration
- Kulturföreningar
neighbourhood
of Victoria West.
En byggnadsresurs är den tomma, oanvända
Myckleby
skola.
a “Resilient Neighbourhood Resource
of approximately
15
• Hosted
- Orust Table”
kommun
eller en
- Organisationer med fokus på hållbarhet och ekologi
En annan resurs är ett antal lokalarepresentatives
organisationer,
of organizations, businesses
citizen-groups
annan and
organisation
som in Victoria
föreningar och små och medelstora företag
inom
konst
West, and facilitated networking andhåller
actionsamman
planning.
och medlar i
- Befintliga lokala företag, små och medelstora företag
och hantverk, såväl som lokala bönder.
processen
samt
identifierade
In
collaboration
with
the
Vic
West
Resilient
Neighbourhood
Resource Table,
• som har potential
Vi har kartlagt olika lokala intressenter
intressenter
supported the launch of the first-ever Vicmöjliga
West Street
Fest.
- Aktörer som kan bidra med finansiering
att vara involverade i processen.

Small Arts & Crafts Businesses
Company X
Local Farmers

ORUST MAT

Lämpligt för
förråd

Directly engaged over 900 residents across the region in 14 different - Locka till sig olika målgrupper med varierade
workshops about resilience-building.
arbetsmöjligheter och aktiviteter
- Genom att fokusera på
Facilitated educational workshops to residents and leaders in five different
lokalsamhällets tillgångar
- Främja innovativa utbytesmodeller och miljövänlig
neighbourhoods to help identify strengths, vulnerabilities and priorities for
och styrkor
livsstil
resilience action.

esilience assessment, planning, & collaboRative action in
2. Rlokala
på tillgängliga
resurser
p
ilot
eighbouRhoods
& municipalities.
hantverk) och se n
dem
som

NUVARANDE FÖRETAG

ÖVERVINNA HINDER MED HJÄLP AV DE IDENTIFIERADE
TILLGÅNGARNA I LOKALSAMHÄLLET

ihop och skapa länkar mellan olika nätverk

Developed the tool, “Characteristics of a Resilient Neighbourhood or
- Stödja & inspirera företagare / ekodesigners att starta
Community – a Checklist,” to support individual and group assessments and
resurseffektiva företag
engagement around resilience strengths and vulnerabilities.

Leader Södra Bohuslän
Almi Företagspartner
Studieförbundet Vuxenskolan
Orust Kommun

Utsikten Ekoby
Företagarna
Orust Fröbibliotek
Arbetsförmedlingen
Orust Mat
Företagsamma Kvinnor Väst
Orust Kretslopps Akademi
LRF

Lämpligt för boende

1. Resilience education & capacity-building acRoss the Region.
•

FINANSIERING

EKOLOGI

STÖD

Växthus - kan utökas &
har potential för varierad
matodling

- Stärka den cirkulära ekonomin

•

KULTUR
Orust Slöjd
Orust Teaterförening
Hembygdsföreningen
Föreningen Ålgård

VAXANDE NAV

per kategori
Lämpligt för jordbruk
&matodling

- “Vaggan till graven”-livsstil

Hur?
THIS PILOT PHASE FOCUSED ON THREE MAIN AREAS OF ACTIVITY:

SAMHÄLLE
Orust Handräckning
Café Tillsammans

fragmenterade

The Building Resilient Neighbourhoods project was launched in 2012 as a collaborative effort to strengthen cohesion and capacity within neighbourhoods in- the
Att synliggöra det rika kulturarvet och de
traditionella
färdigheterna
Greater Victoria region. During this pilot phase, our interest and intention was to
test and learn as much as possible about the capacities that “make a difference”
- Skapa mötesplattformar för samarbeten & möjliga
towards increasing neighbourhood resilience, and to discover what approaches to
WHAT DID WEsynergieffekter
DO?
resilience-building gain the most traction and have the most potential.
With the

Konstateljé

Platsanalys - Myckleby skola

Problem / Hinder kan lösas genom:

a

Co-working - delat
kontor / arbetsyta

- Ökad segregering; Gemenskaperna är socialt

- Ägande framför

ts
ec

to
new ols, pro
ut
j
g!
bo uildin
b

WHAT DID WE DO?
(Pilot Phase 2012-2016)

g?
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Connect
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Project)
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(Shared Garden
Project)
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WHAT DID WE DO?

Friggebod för
utställning &
matförsäljning

JORDBRUK
KONST & KULTUR

HÅLLBARHET
CAFÉ

SOMMARJOBB

KULTUR

OFFENTLIG PLATS
MÅ-BRA-ODLING

UTBILDNINGSLOKALER
MÅNGFALD

KONTAKTER

COWORKING

GEMENSAMHETSBOENDE
SAMSKAPANDE

GEMENSAMHETSLOKALER
FÖR INVÅNARNA

NÄTVERK

VISA UPP FÄRDIGHETER

SOCIAL MÖTESPLATS

PROFESSIONELLA
NÄTVERK

SOCIALA
NÄTVERK

Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Praveena Ashok Jayasingh, Gitte Gustafsson, Razjan Hassan

Fas 1 A

Phase 2 U

ktivera anläggningen med hjälp av

Vem?

frivillligorganisationer

tveckla partnerskap

- samhällsengagemang

Fas 3 E-

-

folkhögskola

samhällsengagemang och utbildning

Framtida

fas

Utöka aktiviteterna samhällsengagemang, utbildning, företag och bostäder

tablerade dagtidsaktiviteter genom en
utbildning
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UTBILDNINGSMÅL

Framtida fas:
Anläggningen kommer att användas
för utbildning under dagtid och på
kvällar och helger används lokalerna
för ett samhällsutvecklingsprogram
med öppna studioutrymmen och
verkstäder.
Det är möjligt att inrätta internatboende i anslutning till den fd
förskolan, som också kan användas till
övernattning för tex gästföreläsare.

s
ru

growing hub

ta g
sam
ma

et
g

Growing
dräckninghan
Hub
st
oru
g-

Före

be
ts
fö
rm
ed
lin

SAMHÄLLSENGAGEMANGSMÅL

or
us
t

---o

ta
re
ö

ge
n-

-A
r

st
vä

ta
re
ö

f
---

t
us
or

-

i
ren
ö
f
ter
tea

f
---

growing hub

be
ts
fö
rm
ed
lin

or
us
t

n
la
o
k

f
---

FÖRETAGET X AB

Växande
kningdräc
han
-orust
- Nav
ng

-A
r

n
la
o
k

st
vä

kademi
psa
op
sl
et
kr

-

or
us
t

---SM
F
--------lokala bönder---na-- a gar
------

t
us
or

st
vä

öret
-----f

ging
n
e
r
fö
ter
tea

-orust handräcknin

X

Växande
Nav
growing hub

n
la
o
k

-mi

FÖRENINGEN ÅLGÅRD

te

or
us
t

-al
-----

t
us
or

SMÅ & MEDELSTORA
FÖRETAG INOM HANTVERK
& KONST

st
vä

kademi
psa
op
sl
et
kr

ging
n
e
r
rfö
ate

-orust handräcknin

-

Growing
Hub
growing hub

SMF

n
la
o
k

----S
MF
-------lokala bönder---

or
us
t

kademi
psa
op
sl
et
kr

g-

ORUST
FRÖBIBLIOTEK

st
vä

---SM
F
-----

Växande
Nav
growing hub

-orust handräcknin

LOKALA BÖNDER

n
la
o
k

bönder---

Tidslinje

or
us
t

----lokala

Bildande av
kärnorganisationen

g-

-orust handräcknin

st
vä

kademi
psa
op
sl
et
kr

När?

Växande
Nav
growing hub

n
la
o
k

UTSIKTEN EKOBY

Utarbeta en gemensam vision för
folkhögskolan

Orust kommun öppnar
en del av anläggningen:
den fd förskolan, som
ligger i anslutning till
vägkorsningen, och har
små och stora rum och ett
kök.
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bönder---

Orust kommun bjuder in
Kretsloppsakademin, Orust
Mat and Studieförbundet
Vuxenskolan till
anläggningen.

Utan finansiering är det första steget
att aktivera anläggningen genom att
involvera frivilligorganisationer som
tex Orust Handräckning.
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vä
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Kärnorganisation för utbildning, som
planerar folkhögskolan kan bestå av de
lokala hållbarhetsorganisationerna Orust
Mat och Orust Kretsloppsakademi, och
utbildningsorganisationen Studieförbundet
Vuxenskolan Väst.
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MYCKLEBY
HEMBYGDS-OCH
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Som ägare till fd Myckleby
skola är Orust kommun
en nyckelaktör som kan
möjliggöra en utveckling av
anläggningen till en kombination
av en folkhögskola och ett
samhällsutvecklingsprogram.
De tomma skolbyggnaderna
har stor potential och om Orust
kommun avstår från att avyttra
dem finns det möjlighet att
utnyttja anläggningen till att
förbättra lokalsamhället genom en
“botten-upp”-strategi.
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Möjliga Intressenter

Bjud in lokala organisationer inom
mat, kultur och hantverk för att
arrangera evenemang och möten.

Utöka lokalsamhällets engagemang
genom att bjuda in teaterföreningen
att utnyttja anläggningen.

Kärnorganisationen har sina
möten på skolan, kanske
genomför workshops under
processen att besluta om skolans
profil och aktiviteter.

Involvera boende från ekobyn
Utsikten som har kunskap om
permakultur, lokala bönder med
kunskaper om ekologisk odling, samt
Orust Fröbibliotek och Föreningen
Ålgård som har erfarenhet av
miljöevenemang.

Bjud in lokala små och medelstora företag
(SMF) inom konst och hantverk för att
utvärdera deras intresse för att hyra
arbetsytor som studior och verkstäder.
Utvärdera deras intresse för att undervisa
på deltid, viket kan utveckla deras sociala
nätverk och samhällsengagemang.

Definiera folkhögkolans profilkurser
i enlighet med pågående
aktiviteter och engagemang.
Erbjud intressenterna att delta i
undervisningen som ett gemensamt
samhällsutvecklingsprogram.

Undersök om det finns
ett stort företag inom
pendlingsavstånd
från Orust som skulle
vara intresserat av
att upprätta ett lokalt
kontor för att minska
pendlingsbehovet.

Ansök om tillstånd för att starta folkhögskola.

SCENKONST

Rekrytering av lärare i samarbete med
Arbetsförmedlingen och andra intressente,
för att hitta invandrare / nyanlända med
specifika färdigheter inom konst & hantverk
eller jordbruk / odling.
Involvera övriga organisationer i
samarbetet, genom finansiering eller annat
organisations- eller nätverksstöd.

Få tillstånd att starta skolan.
Motta statsfinansiering.

Väntan på tillstånd.

Med finansieringen klar finns det möjligheter att anpassa delar av
anläggningen för att göra plats för uthyrningsbara prisvärda studiooch verkstadsutrymmen till konstnärer och hantverkare.
För att involvera konstnärer och hantverkare (och studenter efter
skoltid) på folkhögskolan och öka deras samhällsengagemang kan
speciella erbjudanden utformas såsom:
1. Företgare kan undervisa på deltid inom sitt hantverk och få rabatt på
hyran
2. Studenter kan sköta odlingar utanför terminstid för att få rabatt på
hyran.
3. Studenter kan guida turister under sommaren och få rabatt på hyran.

Myckleby folkhögskola öppnar!

KONST
UTSTÄLLNINGAR & UTBYTEN
DELNING & OMTANKE

Dagtidsaktiviteter
Kvällsaktiviteter
Helgaktiviteter
Vad?

Aktiviteter

Orust Handräckning
börjar använda
förskolebyggnaden

Orust Slöjd, Café
Tillsammans och
Studieförbundet
Vuxenskolan
börjar använda
anläggningen, och
koordinerar sina
evenemang med
Hembygdsföreningen

Orust Handräckning
börjar anordna
sociala träffar i
anläggningen

Anläggningen
Myckleby skola
är låst.

Orust Handräckning
anordnar en
köksträdgård för trevlig
samvaro och Må-braodling

Orust Teaterförening
börjar använda
anläggningen

Orust Slöjd anordnar textiloch trähantverks-aktiviteter
i anläggningen

Ålgård, Utsikten,
Orust Fröbibliotek
och lokala bönder
börjar använda
anläggningen

Orust Slöjd och
Studieförbundet
Vuxenskolan
samarbetar och
startar studiecirklar
i hantverk i
anläggningen

Lokala hantverkare
& konstnärer
börjar använda
anläggningen

Orust Handräcknings
Må-bra-odling i
köksträdgårdens utökas
och utvecklas till en del av
ett samhällsengagemangsprogram

Ekoodling & studiecirklar
organiseras av Orust
kommun i samarbete med
Ålgård, Utsikten, Orust
Fröbibliotek & lokala
bönder

Ett trädgårdsprogram
organiseras av Orust
Handräckning

Sociala träffar
med Orust
Handräckning

Utomhusteaterföreställning av Orust
Teaterförening

Lokala
hantverkare &
konstnärer träffas
och nätverkar i
anläggningen

Hantverksaktiviteter och
event organiseras av
Ålgård i samarbete med
lokala hantverkare och
konstnärer

Orust Teaterförening
anordnar
utomhusteater

Trädgårdskötsel med
Orust Handräckning

Scenkonstnärer
möter teaterföreningen

Må-bra-odling,
evenemang med
Orust Handräckning

Grillkväll
med
samvaro

Trädgårdsevenemang
med Orust
Konstevenemang Handräckning

Hantverksaktiviteter
och konstevenemang
organiseras av Ålgård
i samarbete med
lokala hantverkare och
konstnärer

Konstworkshop

Trädgårdsskötsel
med Orust
Handräckning

Evenemang för att lyfta
fram och utveckla lokala
kompetenser anordnas
av Orust kommun
i samarbete med
Arbetsförmedlingen,
Företagarna,
Företagsamma
Kvinnor Väst &
kärnorganisationen

Förberedelse av jorden
inför Ekoodlingsevenemang organiserat
av Ålgård, Utsikten, Orust
Fröbibliotek, lokala bönder
& invånare

Aktiviteter
kring
ekologiskt
jordbruk och odling organiseras
av Orust kommun tillsammans
med Utsikten, lokala bönder, Orust
handräckning,
Studieförbundet
Vuxenskolan, Orust Fröbibliotek &
lokalinvånare. Invånarna involveras
och informeras om öppningen av
folkhögskolan.

Var?

Anläggning

Eko-odling aktiviteter & möten
Ekoodlings-aktiviteter
utförs på anläggningens
fält & jorden förbereds för
odling

Rum för undervisning
i ekoodling. Lokala
bönder kan bidra med
sin kunskap.

Köket kan användas
av arrangörerna vid
mindre evenemang.

Må-bra-odling i
köksträdgård med
Orust Handräckning

Trädgårdsskötsel
utförd av
lokalinvånare
Matsom använder
lagningsanläggningens
träff
individuella
studios.
Textilkurs

Utomhusteaterföreställning

Orust Slöjd &
Studieförbundet
vuxenskolan anordnar
slöjdcirklar

Orust Slöjd
anordnar
hantverks- och
slöjdaktiviteter

Jordbruksrelaterade
aktiviteter
Café-träffar

Eko-odling - aktiviteter
& möten

Rum för undervisning
i ekoodling. Lokala
bönder kan bidra med
sin kunskap.

Skulpturworkshop

Jordbruksrelaterade
aktiviteter

Teaterföreningen
ordnar sociala träffar

Byggworkshop

Konstworkshop

Odla-tillsammans
evenemang

Sociala
träffar
med Orust
Handräckning

Klädbytesevenemang
med fest
Målningsworkshop

Självbyggarevenemang

Trädgårdsaktiviteter
med Orust
Handräckning

Stick-café
Fix-workshop och
återbruk av tex
lampor och möbler

Trädgårdsskötsel utförd
av lokalinvånare som
använder anläggningens
individuella studios.

Kurser i
odling för
rehabilitering

Kunskapsutbyte
kring matevenemang

Kärnorganisationen håller
sina möten & bygger
nätverk & samarbeten

Kurser i återbruk
och återanvändning

Förberedelse
av jorden inför
Ekoodlings-aktiviteter

ODLINGSKURS

ÅTERBRUKSKURS

Studiecirklar

Studiecirklar

ODLINGSKURS
KONSTKURS

SPRÅKCAFÈ

Hembydgsföreningen öppnar
muséet i samband med
evenemang vid fd Myckleby skola
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ARKITEKTURSKOLA

Orust

Som en del av självbyggnadskursen
anordnas workshops och evenemang
som genomförs i ekobyn Utsikten,
där studenterna kan hjälpa till med
byggandet av nya bostäder.

Cafe Tillsammans to
put up cafe counter on
event days

Studiecirklar

Studiecirklar
UTSIKTEN EKOBY

SKULPTURKURS

SKULPTURVERKSTAD

Den fd
idrottshallen kan
användas för
större event

Cafe Tillsammans
kan anordna café
i eventhallen vid
stora evenemang

SJÄLVBYGGARKURSER

KONSTATELJÈ

Göteborg

REHABILITERINGSKURS

Den fd
idrottshallen kan
användas för
större evenemang

Framtida fas

Stenungsund

SPRÅKKURS

Orust Handräcking
utökar köksträdgården
som en del av ett
samhällsengagemangsprogram

Jordbruksrelaterade
aktiviteter

Ljusstöpningsaktiviteter

Självbyggarworkshop
i Utsikten
ekoby

Företaget X AB

Cafe Tillsammans
kan anordna café
i eventhallen vid
stora evenemang

Textilhantverksaktiviteter i den fd
textilslöjd-salen

Trädgårdsevenemang
med Orust
Handräckning

SJÄLVBYGGARKURS

Utomhusteater
på grusplanen, fd
fotbollsplan.

Cafe
Tillsammans
kan ordna
café vid
större
evenemang

Keramikkurser

Sambyggnadsfest

HÅLLBARHETSKURS

Orust Handräckning start
to use the facility

Samåkning för
att komma till
anläggningen

ARKITEKTURSKOLA

Konstrelaterade
möten &
evenemang

Lokalt kompetensutvecklings-evenemang

Sociala
träffar

Sociala
träffar

Evenemang

Den fd idrottshallen
kan användas för
större evenemang
Nedlagda Myckleby
skola är låst och
oanvänd.

Konstaktiviteter
Träffar
& evenemang

Träffar
& evenemang

Rum för undervisning
i ekoodling. Lokala
bönder kan bidra med
sin kunskap.

Aktiviteter kring ekologiskt
jordbruk och odling äger
rum på fälten som hör till
anläggningen

Sociala träffar
med Orust
Handräckning

Den fd
idrottshallen kan
användas för
större evenemang

Den fd
idrottshallen kan
användas för
större evenemang

Cafe Tillsammans
kan anordna café
i eventhallen vid
stora evenemang

Den fd
idrottshallen kan
användas för
större evenemang

Cafe Tillsammans
kan anordna café
i eventhallen vid
stora evenemang
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Den fd
idrottshallen kan
användas för
större evenemang

Cafe Tillsammans
kan anordna café
i eventhallen vid
stora evenemang

TEXTILVERKSTAD

TEXTILKURS
SNICKERIKURS

ARKITEKTURSKOLA

DANSKURS

TRÄVERKSTAD

DANSSTUDIO

Anläggningen nås
lätt med cykel då det
finns cykelbanor & en
cykelstation i närheten
FRIGGEBOD
En friggebod används som
utställningsutrymme för att visa
upp de föremål som tillverkats
på anläggningen. En liten lastbil
kompletterar och används som
mobil enhet för att samla in möbler
för återbruk, för att uppmärksamma
och att sälja lokalt producerad mat
från anläggningens odlingar till alla
delar av Orust under somrarna.

Evenemangshallen
används som
utställlningshall på helger,
för att visa upp hantverk,
återbrukat material och
möbler, skulpturer mm
för invånarna.
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