KUNSKAP PÅ HJUL - DELADE FÄRDIGHETER OCH AKTIVITETER SOM FLYTTAR RUNT
AKTIVITETER BEROENDE AV ÅRSTIDERNA

VARJE PLATS INTERAGERAR MED KUNSKAP PÅ HJUL

Tidningar

Teateruppvisningar

Workshops
Presentation

Mat

GENERELL
INFORMATION
OM HÅLLBAR
UTVECKLING
Flyttande

INPUT

Kunskap på hjul utvidgar sin färdväg genom
nya inomhuslokaler och når fler människor.
Fas 2 :

VÅR - SOMMAR

Kunskap på hjul blir välkänt på Orust med
många volontärer och besökare.
Fas 3 :
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Kunskap på hjul

SPECIFIK KUNSKAP
I ENLIGHET MED
VARJE PLATS

Kunksap på hjul

Lokal

Vi
är en grupp på fem
pensionärer, som är glada över att
regelbundet träffas vid ”Kunskap på hjul”
vintertidsevenemang. Det är väldigt praktiskt,
vi behöver inte ta bilen! Vi går bara dit med
vårt fika! Vi både läser och diskuterar om nya
byggnads- och uppvärmningstekniker,
de hjälper oss att beställa mat via
hemsidan Orustmat.

+

Föreningslokal /
Gammal lada

+

Tuvesvik

Matlastbil

Resource
Center

Productive
Center

N

Ellös
NATUR, FLORA

Kungsviken
HAVSUTBILDNING

Henån
FÖRNYELSEBAR ENERGI

Slussen
MUSIK, ALTERNATIV UTBILDNING

Orust blommor,
Trädgårdscenter, Scouter
Lastbil

Simmnings- och
seglarskola, turism
Lastbil

Energifestival från
Kretsloppsakademin
Biblioteket, Kulturhuset

Waldorfskolan
Slussens pensionat
Café Tillsammans

Tuvesvik
KLIMATANPASSNING

Lastbil

Permakulturträdgård
Halmbalshus

Reparing av båtar
Kayakpaddling

Myckleby
HISTORIA
Hembygdsmuseum
Rum i kyrkan

Hälleviksstrand
LOKALA MATERIAL
Stenbyggande
Lokalen, Hälleviksstrands
främjande

Såklart!
Jag vill lära mig att
fiska som min farfar!

ARKITEKTURSKOLA

N

Mollösund

Productive
Center

Svanesund
Varekil

Nösund

N

Idag
besöker ” Kunskap på
hjul” Slussen! Musiker spelar hela dagen!
Matlastbilen och Veggo-cykeln säljer lokala
produkter from Tavlebord Produktionscenter
och möblerna tillverkades på Månsemyr
Resurscenter tillsammans med barn från
skolan!

Eh,
Gustav, tror du vi
kommer hitta ruinerna av
det gamla slottet?

Olaf,
ruinerna är inte ifrån
ett gammalt slott,
du lyssnade inte!

Svanesund
SOCIALISERING, JÄMSTÄLLDHET

Mollösund
FISKE

Ungdoms- och
jämställdhetsförening
Social utbildning
Lastbil

Fiskaffärer
Musselodling
Lastbil
Nösund
TRÄARBETE
Snickeriindustri
Lastbil

Hälleviksstrand

Resource
Center

Gammal lada

Lastbil

Vill
du försöka,
Gustav? Jag kan hämta ett
till fiskespö från ”Kunskap på
hjul”-bilen.

Productive
Center

Mollösund

Utsiktens ekoby
PERMAKULTUR, BYGGANDE

Stocken
BÅTHANTVERK

Jag vill
också hjälpa till att
bygga båten! Jag frågar Elsa
vad jag kan göra!

Tuvesvik

Ålgård
SKOGSBRUK
Såg
Gammal lada

Stigande havsnivåer
Inhemskt byggande

Gustav,
du kan börja olja
träet för att skydda det mot
vatten.

Resource
Center

Hälleviksstrand

Veggo-cykel

Myckleby

Myckleby

Myckleby

Kurser

Möten,
diskussioner

Utställning

Fas 1 :

Böcker

Fika

Böcker

HÖST - VINTER

MÖJLIG UTVECKLING AV KUNSKAP PÅ HJUL

Kunskap på hjul stannar på platser där
aktiviteter kan anordnas inomhus.

Åretruntaktiviteter med varierande innehåll

Lokalinvånare förbättrar det flyttande ” Kunskap på hjul ” genom att bidra med
sina egna intressen, kunskaper och färdigheter

Månsemyr Resurscenter
ÅTERVINNING, BYGGANDE
Återvinningscentral
Resurscenter
Gemensamhetslokal

Tavlebord Produktionscenter
MATPRODUKTION

Varekil
RÖRLIGHET

Gemensamhetskök, permakultur
Lokal matmarknad
Gemensamhetslokal

Elektrisk laddningsstation
Bilpool
Lastbil

Jag
avbildar jorden
på lastbilen, för vi måste
skydda vår planet och alla
dess resurser!

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
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MÅNSEMYR RESURSCENTRUM - DELADE MATERIAL OCH ARBETSUTRYMMEN
MÖJLIGA KOPPLINGAR TILL BEFINTLIGA NÄTVERK
I framtiden kan resurscentret sammarbeta med flertalet
aktörer, skolor och hantverkare på Orust.

ATT DELA KOMPETENSER OCH VERKSTAD
För en hållbar framtid behöver vi minska mängden avfall vi
producerar. ”Månsemyrs Resurscenter” är en plats för att lära mer
om möjligheterna att återanvända eller göra något nytt av gamla
material och saker. Huvudbyggnaden och de små verkstäderna
är exempel på hållbar byggnadsteknik som återanvänder trä och
använder halmbalar, packad jord, hampakalk etc.

Hantverkare

Precis innan återvinningsanläggningen förbereder
Resurscentret material för deras andra liv

MÖJLIG UTVECKLING AV MÅNSEMYR RESURSCENTER
Fas 1

Fas 2

Fas 3

Månsemyr
Återvinningscentral

Scouter
Skolor

Slussen

Föreningar
Jordbrukare

Henån

Ellös

Vi har valt att placera Månsemyrs Resurscenter precis i utkanten
av Månsemyr återvinningsstation för att undvika att användbara
material går till spillo. En annan orsak är avfallsreglering: när ett
material har hamnat på återvinningsstationen räknas det som
avfall och man får då inte använda materialet längre.
“Allt måste ta vägen någonstans. Det finns inget ”skräp” i naturen
och inget ”bort” dit det kan kastas.“

SITUATIONSPLAN
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Adapted from Barry Commoner, The Closing Circle, 1971
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Badkarsbåten
är så häftig! Den
är så mycket bättre än
rutschkanan mamma!
Kan vi göra en likadan
hemma?

N
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LEKPLATSEN
Medan de vuxna har trevligt kan barnen leka och upptäcka
hur vardagsobjekt får ett andra liv

VERKSTÄDERNA
Att ha tillgång till bra verktyg och personer att fråga är alltid bra.
Stugorna kan förlängas för mer utrymme.

Förvaring

N

SAMLINGSPLATSEN
Det flexibla rummet kan användas för att lära och
visa vad som kan bli till av återvunnet material

0m 1m
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Verkstäder
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RESURSCENTRETS OLIKA DELAR

Vi
har bott här i
ett år nu, i en hyresrätt
i Ekobyn. Innan vi flyttade
hit hade vi hört så mycket om
de nya gemensamma platserna
från mina föräldrar som är
här på somrarna.

Halm
är ett fantastisk
material! Vi använde det i
Tavlebords Produktionscenter.
Samlingsbyggnaden är trevlig både under
vinter och sommar. Den behöver inte så
mycket uppvärmning, är vacker
och vi kan bygga den på egen
hand!
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FÖRVARINGUTRYMMET
Containrarna längs med vägen gör det lätt för alla att
förvara och välja ut material att arbeta med
ÅTERANVÄNDNIGSMÄSSAN
För att visa ditt hantverk, inspirera andra och ta en
promenad i skogen mellan workshops

Har du byggt
den här stolen själv?
Vilket fantastisk arbete.
Bra jobbat!
0m

5m

Jag tycker verkligen om Månsemyrs Resurscenter! Det finns så stora
valmöjligheter, så många olika
storlekar och varianter av trä!
Det är som en uffé

20m
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TAVLEBORD PRODUKTIONSCENTER - GEMENSAM TRÄDGÅRD OCH PLATSER ATT MÖTAS
MÖJLIGA KOPPLINGAR TILL BEFINTLIGA NÄTVERK
GEMENSAM TRÄDGÅRD MED PERMAKULTURPRINCIP
För en hållbar framtid är hemodlade grönsaker och frukter
ett sätt att minska vårt ekologiska fotavtryck. ”Tavlebords
Produktionscenter” har som mål att samla människor kring mat
med syftet att byta kunskap och erfarenheter. Där finns möjlighet
för alla att odla och laga mat tillsammans, lära om permakultur,
matproduktion i växthus, odlingsmark på Orust och att ta hand
om djur. Målet är att ordna en plats inomhus med möjlighet att
mötas under vintern. Det kan vara en plats som ansluts till ett
redan existerande nätverk kring mat och andra aktiva föreningar
på Orust, tack vare sin strategiskt centrala plats.
”Du kan spendera hela ditt liv resande runt jorden på jakt efter
Edens lustgård, eller så kan du skapa den i din bakgård.”

SITUATIONSPLAN

I framtiden kan produktionscentret arbeta med flera
olika aktörer, producenter och skolor på Orust

MÖJLIG UTVECKLING AV TAVLEBORDS PRODUKTIONSCENTER

Placerad bredvid Tavlebord Lanthandel,
nås via buss och väg 178
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Olaf,
vi behöver se efter om
det finns några ägg
idag!

Blåbärspajen
var helt fantastisk! Tack!

PERMAKULTURSHÖGAR
Dessa upphöjningar i trädgården är bra för att odla mat
och fånga solen.

N

MATA HÖNSEN
Höns är ett bra sätt att gödsla trädgården, och dessutom
älskar barn dem

LILLA VÄXTHUSETA
Ett rum för växter och människor som söker en lugn och
tyst atmosfär

SVAMPPLOCKNING
Skogen skyddar centret från trafikbrus, och här kan du
också hitta god svamp

0m 10m

50m

PERMAKULTUROMRÅDEN
Plats för varje gröda väljs beroende på
mänsklig aktivitet
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0m 5m

20m

BYGGA VÄXTHUSKUPOLEN
Genom att återanvända material
från Månsemyrs Resurscenter

DET GEMENSAMMA KÖKET
En plats för att utbyte av kunskap och bra recept

SAMLINGSPLATS - PLANLÖSNING
Öppen och flexibel planlösning för att ha rum för så
många aktiviteter som möjligt

Tomaterna
och hallonen är redan
mogna! Idag kommer några och
plockar dem och lagar
middag tillsammans!

Se
hur röda äpplena är!
Det kommer bli en god äppelpaj.
Mormor kommer älska dem!

N

0m 1m
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FRUKTTRÄD ATT SKÖRDA
Under skördesäsong är det roligt att plocka de vackra
frukterna du odlat fram
Behåll
också de som inte är
fina, vi kan fortfarande äta dem
eller ge dem till hästarna om de är
dåliga!

5m
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MÅNSEMYR RESURSCENTRUM - DELADE MATERIAL OCH ARBETSUTRYMMEN
MÖJLIGA KOPPLINGAR TILL BEFINTLIGA NÄTVERK
I framtiden kan resurscentret sammarbeta med flertalet
aktörer, skolor och hantverkare på Orust.

ATT DELA KOMPETENSER OCH VERKSTAD
För en hållbar framtid behöver vi minska mängden avfall vi
producerar. ”Månsemyrs Resurscenter” är en plats för att lära mer
om möjligheterna att återanvända eller göra något nytt av gamla
material och saker. Huvudbyggnaden och de små verkstäderna
är exempel på hållbara byggnadstekniker som återanvänder trä
och använder halmbalar, packad jord, hampakalk etc.

Hantverkare

MÖJLIG UTVECKLING AV MÅNSEMYR RESURSCENTER
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Vi har valt att placera Månsemyrs Resurscenter precis i utkanten
av Månsemyr återvinningsstation för att undvika att användbara
material går till spillo. En annan orsak är avfallsreglering: när ett
material har hamnat på återvinningsstationen räknas det som
avfall och man får då inte använda materialet längre.
“Allt måste ta vägen någonstans. Det finns inget ”skräp” i naturen
och inget ”bort” dit det kan kastas.“

SITUATIONSPLAN

Precis innan återvinningsanläggningen förbereder
Resurscentret material för deras andra liv

MÅNSEMYR
RESURSCENTER

Svanesund

RO

AD

Varekil

178

Hälleviksstrand

Adapted from Barry Commoner, The Closing Circle, 1971

N

Mollösund

N
0m

10m

N

20m

0m

10m

N

20m

0m

10m

20m

Badkarsbåten
är så häftig! Den
är så mycket bättre än
rutschkanan mamma!
Kan vi göra en likadan
hemma?

N
0m 1m

5m

LEKPLATSEN
Medan de vuxna har trevligt kan barnen leka och upptäcka
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VERKSTÄDERNA
Att ha tillgång till bra verktyg och personer att fråga är alltid bra.
Stugorna kan förlängas för mer utrymme.

Förvaring
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SAMLINGSPLATSEN
Det flexibla rummet kan användas för att lära och
visa vad som kan bli till av återvunnet material
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Vi
har bott här i
ett år nu, i en hyresrätt
i Ekobyn. Innan vi flyttade
hit hade vi hört så mycket om
de nya gemensamma platserna
från mina föräldrar som är
här på somrarna.

Halm
är ett fantastisk
material! Vi använde det i
Tavlebords Produktionscenter.
Samlingsbyggnaden är trevlig både under
vinter och sommar. Den behöver inte så
mycket uppvärmning, är vacker
och vi kan bygga den på egen
hand!
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FÖRVARINGUTRYMMET
Containrarna längs med vägen gör det lätt för alla att
förvara och välja ut material att arbeta med
ÅTERANVÄNDNIGSMÄSSAN
För att visa ditt hantverk, inspirera andra och ta en
promenad i skogen mellan workshops

Har du byggt
den här stolen själv?
Vilket fantastisk arbete.
Bra jobbat!
0m
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Jag tycker verkligen om Månsemyrs Resurscenter! Det finns så stora
valmöjligheter, så många olika
storlekar och varianter av trä!
Det är som en buffé
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UTBYTA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID - KONCEPT OCH ANALYS
OLIKA SORTERS INVERKAN PÅ DEN ENSKILDA INDIVIDEN, SAMHÄLLEN, BEFINTLIGA PLATSER OCH VÅRA FÖRSLAG : ALLA KAN VARA EN DEL A DET

NeighbORUST

Interaktioner mellan Kunskap på hjul, Månsemyr Resurscenter,
Tavlebord Produktionscenter och människorna på Orust

Kunskap på hjul baserat på utbyte av kunskap och färdigheter

Kunskap på hjul
och Tavlebord
Produktionscenter
- praktisk kunskap
om att odla sin
egen mat.

Kunskap på hjul
upprättar kontakter
mellan människor och
skapar möjligheter
att dela kunskap.
Kunskap på hjul
& Månsemyr
Resurscenter - praktisk
kunskap om hur man
minskar sin konsumtion.

Jordbrukare
delar traditionell
jordbrukskunskap,
lär om permakulturtekniker

Sommarboende
deltar med idéer
& input utifrån,
inkludera alla i
lokalsamhället

Tavlebord
Produktionscenter
& Månsemyr
Resurscenter praktisk kunskap om
att göra livsstilsval.

FRÅN ETT UPPDELAT SAMHÄLLE
TILL EN Ö AV UTBYTEN

Fiskare tillför
erfarenheter,
lär nya
färdigheter
och tekniker

Byggnadsarbetare
delar traditionell
byggnadskunskap,
lär om hållbara
byggnadstekniker

Fiskare delar
traditionell
fiskekunskap,
lär om hållbart fiske

Tavlebord
Produktionscenter
erbjuder kunskap
om lokal hållbar
matkultur på Orust.

Månsemyr
Resurscenter
erbjuder kunskap &
och återanvändning
av lokala resurser.

Tavlebord Produktionscenter ett utbyte av livsmedelsprodukter och tjänster

Barn skapar livlig
och underhållande
stämning,
ha kul medan
man lär

Äldre delar
kunskap,
delaktighet &
bidragande till
trygghet i samhället

Jordbrukare donerar
överbliven halm
och gödsel,
lär nya färdigheter
& hållbara tekniker

Byggnadsarbetare
tillför verktyg
och bygger
anläggnignarna,
visa upp sina
färdigheter och
får nya uppdrag

Sommarboende
tillför idéer & bidrar
till utvecklingen,
lär praktiska
färdigheter
och kunskap

Snickare delar
traditionell kunskap,
lär om nya
hållbara tekniker

Invånare driver
projektet,
träffa grannar
året runt & skapa
starkare gemenskap

Jordbrukare
tillför erfarenhet,
lär hållbara sätt
att bruka jorden

Fiskare lär ut traditionella
fiskekunskaper,
lär nya hållbara
färdigheter & tekniker

Snickare bygger
anläggningarna,
visa upp sina
färdigheter och
få nya uppdrag

Invånare driver projektet,
skapar en lokal ekonomi
genom produktion &
konsumtion av lokala produkter

Skolbarn
tar hand om
trädgården,
får praktisk
kunskap

Månsemyr Resurscenter samlar färdigheter och hantverksskickligheter
för att omvandla använda material och föremål

Byggnadsarbetare tillför
överblivna material,
lär hållbara
byggnadstekniker
& återvinningstips

Sommarboende
donerar material
& bidrar till
utvecklingen,
lär om återvinning

Äldre tar hand
om trädgården
och barnen,
njuter av delaktig livsstil

Snickare bygger
anläggningar,
lär om
återvinning

Invånare driver projektet,
skapar en lokal ekonomi
genom återvinnande
av lokala resurser

Äldre tillför erfarenhet
och kunskap,
aktiv medverkan
i samhället

Barn tillför
kreativa lösningar,
lär om hållbara
livsstilsval

EN STOR MÄNGD AKTIVITETER OCH FÖRENINGAR SPRIDDA ÖVER HELA ORUST MEN VÄLDIGT FÅ SAMMANLÄNKNINGAR

RESULTAT AV INTERVJUER

Många kyrkor på Orust

Liknande tankar på olika platser och hos olika generationer

Olika sport- och scoutföreningar

Värdefull hantverkskunskap på Orust

Sportföreningar

Kyrkor

Hantverkskunskap

Scouter

Henån

Slussen

Henån

Slussen

Slussen
Henån

Ellös

Ellös

Invånare i Myckleby

Svanesund

Svanesund

Varekil

Varekil
Varekil

Hälleviksstrand

Hälleviksstrand

Mollösund

“Om du inte går till kyrkan så
har du ingen plats att träffas
på.“

Ellös

Svanesund

Hälleviksstrand

“Vi samlas inte
för vi har ingen plats att
samlas på.”

Mollösund

Mollösund

“Vi behöver en
plats att återvinna saker
innan det räknas som avfall här
på återvinningsstationen. Vissa
människor gillar verkligen att
spendera tid här och
socialisera.”

“Ibland på vintern
åker vi till köpcentret
i Uddevalla bara för att ha
någonstans att vara inomhus.”
“Vi har aldrig hört om detta, vad
handlar det om?
[om ett evenemang av
Kretsloppsakademin]”

Invånare i Hälleviksstrand

“Vi är en grupp
bönder som träffas en
gång i månaden.”

Månsemyr Återvinningscentral

Orusts historia berättas på flera museer

Grundskolor och bibliotek

Flera föreningar på Orust

Skolor

Museer

Invånare i Myckleby

Ett viktigt nätverk mellan jordbrukare och invånare

Föreningar

Jordbrukare

Bibliotek

Henån

Henån

Ellös

Ellös

Hälleviksstrand

Mollösund

ARKITEKTURSKOLA

Hälleviksstrand

Mollösund

Varekil

Slussen

Ellös

Svanesund

Svanesund

Henån

Henån

Ellös

Varekil

Slussen

Slussen

Slussen

Svanesund

Svanesund

Varekil
Hälleviksstrand

Mollösund
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