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DEN NYA 
BRUKSORTEN

Fengersfors histor iska bruk är et t  nav för 
framtidens möjligheter. I  samband med brukets 

försäljning beskr iver konstkooperat ivet Not Quite 
sina utmaningar och avsikter på en plats där  

kreat ivitet , hållbarhet och lärande står i fokus.www.dennyabruksorten.se
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30  0 0 0  BESÖKARE PÅ BRUKET
Bruket i Fengersfors utsågs 2015 t ill årets svenska industr iminne. På 

området finns fem konsthallar, brukshistor isk utställning, restaurang, bageri,  
konstbut ik, återbruk för byggvaror, fiskodling, kontorshotell, pappershandel, 

och verkstäder för snickare, smeder, keramiker, 
text ilkonstnärer och fotografer.  Bruket är Dalslands 
tredje största besöksmål.

Mat fest ivalen "Glupsk på Dalsland" 
arrangeras sista helgen i august i var je 

år. Den drar  över  4 0 0 0  besökare.
Foto: Malin Robertson Harén

10 8 FÖRETAG I 
FENGERSFORS
-  Fengersfors hade 538 
invånare 2016. Det hade då 
st igit  med 26 på fyra år. 

-  28% är i åldrarna 16-44 år 
och lika många är 45-64 år, 
24% är över 65.

-  Medelinkomsten är 208 
000 kronor per år (76% av 
r iket) och 112 personer är 
anställda på orten, 128 
pendlar t ill jobbet varav de 
flesta t ill Åmål. 

-  86% av bostäderna är 
småhus. 

-  108 företag är registrerade 
i Fengersfors 
(källa all data: SCB) 

-  Byn har skola, dagis, 
lanthandel, bageri, byalag, 
kulturförening, idrot tsklubb 
flera b&b, badplats och Not 
Quite kulturcenter. 
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"Check-in" på mötet 17 juni. Vilka är vi? Vad vill vi med dagen?

Foto: Marcus Haraldsson

INNEHÅLL

Mer information finns på: www.dennyabruksorten.se
Denna rapport  bygger på tre workshops om bruket:
-  17 februar i skissade ett  30- tal personer scenarier 
för ägande under ledning av arkitekt  Ylva Fr id  

 -  17 juni arbetade 40 personer med idéutvecklare 
Henrik Johansson och resiliensvetare Vera Telemo.
-  23 august i konkret iserade 30 personer  idéer och 
ägarskapstankar at t  förverkliga 2018-2019 

PROCESSEN

Utdrag ur Not Quites vision från 2013

Den nya bruksorten sid 6-7

Definit ion av konceptet "den nya bruksorten"och 
dess utmaningar för framtiden

Utmaning 1: Platsen sid 8-13

Histor ia, brukslokaler, ägande och besöksnäring

Utmaning 2: Kreat iviteten sid 14-15

Konst, konsthantverk och hantverk

Utmaning 3: Hållbarheten

Ekologisk hållbarhet sid 16-17

Samhällelig hållbarhet sid 18-19

Ekonomisk hållbarhet sid 20-21

Utmaning 4: Lärande & Nätverk sid 22-23

Utblick sid 24-25

Sammanfattning sid 26-27

-  Text märkt IDÈ är  planer som utvecklats i viss 
detalj under workshop om brukets framtid 17 juni.

-  Text märkt EXEMPEL beskr iver dagens 
verksamhet på bruket

NUTID 
Grön text sammanfattar situat ionen idag

AVSIKT
Röd text sammanfattar vad vi vill i framtiden

"Not Quite är  en papegoja i 
gr anskogen. 

Not Quite är  en silver tr åd i 
kr aftpappr et. 

Not Quite is a little bit of New Yor k 
mitt i per efer in"

Smideskonst av Jan Erik Brask i ankomsthallen.

Foto: Malin Robertson Harén

En "br uksor t" är  ett 
samhälle uppbyggt 
kr ing en dominer ande 
industr i, ett br uk. 

En ?ny br uksor t? är  
det som kommer  sen. 
Innehållet fyller  
invånar na själva.

  I  hjärtat  av bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår 
sedan 2002 förverkligandet av et t  levande kulturcentrum. På 
det nedlagda pappersbruket har vi skapat förutsättningar för 
kreat ivt  arbete och utställningsytor, café och but ik där alla 
kan ta del av den sjudande akt iviteten i den dalsländska 
skogen. Men verksamheten har också inverkan på byn och 
livet  omkring oss. I  takt  med att  kreatörer kommer hit , 
bosätter sig, får barn och inspireras med sin omgivning 
förändras perspekt ivet.  Det öppnas möjligheter för nya 
inr iktningar, samarbeten, planer och drömmar.

  Med anledning av at t  bruket i Fengersfors är t ill salu, har 
Not Quite sett  chansen att  samla tankar och perspekt iv om 
sin framtid på bruket och i byn. Vi har försökt sätta ord och 
struktur på det vi br inner för och det vi ser som framtidens 
mest spännande plats. 

  Not Quite har t ills idag var it  hyresgäst på bruket, men 
undersöker nu förutsättningarna att  vara mer akt iva i 
ägarskapet.   I  "Den nya bruksorten" presenterar vi fyra 
utmaningar och idéer för en gemensam framtid, nästa steg är 
at t  t illsammans med andra aktörer hit ta de bästa 
lösningarna. 

FENGERSFORS 20 19.0 1.10 :

NOT QUITE - 
EN PAPEGOJA I GRANSKOGEN 

för Not Quite

Karl Hallberg, ordförande

Marcus Haraldsson, en av fem verksamhetsledare
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Resil iens-pr incip  Tradit ionell bruksor t  "Ny bruksor t "

1. Mångfald och 
buffertförmåga

 Ett dominerande företag  
verksamt i en bransch

Många små aktörer, företag och organisationer inom 
både samma och olika nischer

2. Samverkan och 
samband

Alla byns aktörer helt beroende 
av stora företaget 

Små aktörer, företag och organisationer hjälper varandra 
men möter olika typer av  risker 

3. Långsamma flöden  
och  feedback-processer

Stor sårbarhet för yttre faktorer Långsiktig planering , medvetenhet och stöttande

4. Applicera 
 systemtänkande 

Fokus på linjära och 
kontrollerbara processer

Fokus på komplexa system och osäkra processer

5. Lärande Lära för att inte göra fel  Experimentellt lärande där 
fel är del av processen

6. Brett deltagande Starkt föreningsliv och stor 
uppslutning

Starkt föreningsliv och stor uppslutning i  inkluderande 
system 

7. Uppdelat 
beslutsfattande 

 Beslut fattas centralt  Beslut fattas på många håll och samverkar 

* Se "Applying resilience thinking: 
Seven pr inciples for  build ing resilience 

in social-ecological systems", 
Stockholm Resilience Centre, 20 18 

Berättelsen om Fengersfors de senaste 222 åren är en skildr ing av 
oavbruten förändr ing, innovat ion och anpassning t ill ständigt  nya 
utmaningar. Bruket och lokalsamhället  har hela t iden växelverkat för 
at t  ge service åt  varandra. Efter var je omställning har brukssamhället  
ståt t  kvar, förändrat men starkare än någonsin. Orten har visat sig 
vara ?resilient? -  det vill säga en plats med kapacitet  at t  klara 
oväntade och grundläggande utmaningar. 

Dagens stora mänskliga utmaningar handlar om service, klimat, 
fred, fat t igdom, miljö, sociala klyftor, sysselsättning, mat och rädsla. 
En central frågeställning handlar om "urbaniser ing," det faktum att  
människor flyt tar t ill allt  t rängre städer, samtidigt  som mat, råvaror, 
energiprodukt ion, ursprung och urskog finns kvar på landsbygden. 
Ansenliga resurser läggs idag på att  skapa "hållbara städer". Men på 
platser som Fengersfors ställs frågan om den ofta bortglömda 
landsbygden. Med ökad rör lighet och digitaliser ing erbjuder 
"ruraliser ing" en närmast outforskad och enorm potent ial. 

När vi lägger Fengersfors senaste förvandling invid sju 
vedertagna pr inciper för resiliens*  ser vi at t  orten är i framkant av en 
socialt  och ekologiskt  hållbar framtid. Vi t ror at t  den "nya 
bruksorten" har et t  långt liv framför sig på Dalslands landsbygd. 
Både för sin egen skull och som exempel för omvärlden.  

Den nya bruksorten är hållbar och resilient. "Hållbar 
utveckling" definieras av FN som en utveckling som inte 
äventyrar förutsättningarna för kommande generat ioners 
utveckling. Konceptet definierades på 1980-talet  och 
innebär at t  ekologiska system är basen som alla sociala och  
ekonomiska system vilar  på. Begreppet är grund för 
exempelvis de globala hållbarhetsmålen för 2030. 

Fengersfors är en nod i Västra Götalandsregionens 
projekt "Hållbara platser" som utvecklar en lokal grön och 
samhällbaserad ekonomisk handlingsplan.

UTMANING 3

HÅLLBARHETEN

Ekonomi och samhälle vilar på ekologisk grund.
Illustration: WWF genom Hållbara platser

Den nya bruksorten lär sig och utvecklas ständigt  i smått  
och stort . Kunskap skapas och spr ids inte i isoler ing -  vare sig 
från omvärlden eller  histor ien. Det krävs öppenhet för nya 
sätt  at t  tänka men också akt iva nätverk där verksamhet och 
perspekt iv ständigt  utmanas ihop med kollegor, forskare, 
företag och myndigheter lokalt  och globalt .

UTMANING 4

LÄRANDE & NÄTVERK

utmaningar
& r iktningar

Den nya bruksorten utgår från platsen, bruket, byn och 
invånarna. I  en t id av "vir tuella nätverk" ser vi at t  den 
konkreta förankr ingen i väggar, mark, natur-och 
kulturhistor ia på platsen där vi bor och verkar är en central 
och verklighetsbaserad motvikt . 

Med det platsutveckling som startpunkt finns 
förutsättningar för övr iga perspekt iv. I  denna utmaning 
ryms exempelvis långsikt iga ägar-  och dr iftsfrågor, 
besöksnäring och utvecklad användbarhet.

UTMANING 1

PLATSEN

I  den nya bruksorten finns utrymme för banbrytande 
idéer och samarbeten. De bästa lösningarna går inte at t  
planera utan kommer efter upprepade misstag i en miljö där 
det är okej at t  tänka bortom det uppenbara. För at t  bidra t ill 
"sociala innovat ioner" som kan förbättra samhället  måste 
skapande och "konstnär lig grundforskning"  få utrymme och 
egna obundna resurser för at t  kunna möta naturvetenskap, 
sociala system och ekonomiska modeller på lika villkor. 

Kreat ivitet  är Not Quites kärnverksamhet och en central 
länk mellan platsen, hållbarheten och lärandet.

UTMANING 2

KREATIVITETEN

Ikon för "iterering", en process som löser problem  i små steg 
baserat på oväntade lärdomar. Illustration: Icons8

Skiss av bruket i Fengersfors från väggen i Not Quite butik.
Illustration: Therése Carlsson
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222 år  av 
förändr ing
    Bruket i Fengersfors är t ill salu och förutsättningarna 
för hela orten är i rörelse. Det är inte första gången 
samhällets grundval skakas. Järnbruket grundades här 
1796 -  då i "L isefors," namngett  efter bruksägaren 
Christopher Sahlins hustru. Efter t re generat ioner 
brukspatroner kom den första kr isen när järnpr iserna dök 
i andra halvan av 1800-talet . Hela byn -  med skola, kvarn 
och bränneri ? stod på ostadig mark. Men orten klarade 
kr isen.

    Redan när järnbruket lade ner 1884 var nya maskiner 
igång: t räslipar för pappersprodukt ion. Vid förra 
sekelskiftet  blev Johan Fenger-Krog ny ägare, och byn ? 
nu med folkets hus, bageri, slakter i, bibliotek och but ik -  
fick namnet Fengersfors. Efter en brand 1906 bör jade 
bruket t illverka modernt kraftpapper. Vikt igast var det 
vattentäta oceanpappret som exporterades t ill alla 
kont inenter. 1948 beställdes vär ldens första kont inuer liga 
massakokare. 1960 hade bruket god ekonomi men plasten 
blev snart  en omöjlig konkurrent t ill oceanpappret. 
Bruket lade ner första gången 1968.  

    Efter et t  nyt t  försök av familjen Enderlein stängde 
bruket för gott  1978. Annie och Carl Rosenblad ärvde 
fast igheten. De lät  fiskodling etableras och från 
1990-talet  drevs Bygghyttan för ekologisk arkitektur. 

NOT QUITE
    I  bör jan av 2000-talet  sökte studenter från 
Stenebyskolan verkstäder och bostäder så de kunde 
stanna i Dalsland och arbeta med konsthantverk. De fann 
lokalerna på  bruket. 

    Not Quite grundades 2002 och öppnade portarna för 
besökare 2003. Idag är vi et t  kulturcenter med lokal, 
nat ionell och internat ionell relevans.  Bruksorten har 
omformats  igen.

Arbetare på bruket 1901 och 1911. 

Foto: A Hansson /  Fengerforsbilder.se

    Fengersfors bruk är unikt  i sit t  slag för den 
välbevarade industr imiljö som finns här, men också för 
den verksamhet som bedrivs. Värt  at t  notera är at t  den 
verksamheten vuxit  fram organiskt  och gradvis, utan 
något färdig modell eller   vision i botten. Det har 
förmodligen bidragit  t ill framgången -  allt ing har vuxit  
under ifrån, och är därmed väl förankrat.

     Att  rät t  ta vara på den potent ial som finns i detta, och 

att  använda miljöns specifika karaktär som motor i den 
fortsatta utvecklingen är en grundläggande del i vad det 
kommer innebära at t  äga och förvalta bruket. I  
samverkan med en andra aktörer är avsikten at t  skapa en 
sådan struktur. I  detta arbete har et t  antal utmaningar 
ident ifierats, och i den fortsatta processen kommer vårt  
fokus ligga på att  gå i dessa r iktningar och hit ta 
lösningar t illsammans med andra aktörer.  När det gäller  
platsen kommer vi fokusera på tre huvudområden.

utmaning 1:
platsen

3 avsikter  framåt

AVSIKT 1: 
SKAPA LÅNGSIKTIGT 
ÄGANDE  
-  Hit ta en långsikt igt  hållbar 
ekonomisk modell för  ägande och 
förvaltning 

-  Etablera en professionell och 
välfungerande organisat ion för 
underhåll och dr ift  på kort  och lång 
sikt  ut ifrån byggnadernas specifika 
förutsättningar 

AVSIKT 2: 

MÖTA VÄXANDE 
MÄNGD BESÖKARE 
-  Utveckla en infrastruktur för 
besökare som på ett  känsligt  sätt  
möjliggör at t  ta emot en stadigt  

växande mängd besökare, utan att  
områdets unika karaktär förvanskas.  

-  Säkra myndighetskrav på fysisk 
t illgänglighet, brandutrymning och 
säkerhet 

-  Utveckla innovat iva sätt  at t  
synliggöra industr ihistor ien. 
Kombinera nyskapande 
industr imuseum med övr iga 
verksamheter

-  Stärka kopplingen t ill när liggande 
besöksmål och verksamheter i Dalsland 
för at t  bidra t ill at t  utveckla regionen 
som helhet.    

-  Utveckla möjligheten att  spr ida 
besöksmängden över året för  en 
levande miljö året  om. 

AVSIKT 3: 

ÖKA LOKALERNAS 
ANVÄNDBARHET 
-  Utreda och hantera 
markföroreningar på platsen 

-  Utveckla och opt imera 
byggnadernas tekniska prestanda 
kr ing uppvärmning, vent ilat ion mm. 
Öka användbarheten på området, 
särskilt  vintert id 

-  Anpassning av lokalerna för at t  
bättre svara mot verksamhetens 
behov 

-  Säkerställa ramverken för 
verksamheten i relat ion t ill gällande 
myndighetskrav (detaljplan, 
regelverk, arbetsmiljö etc)

Foto: Malin Robertson Harén
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      ?All buildings are predict ions, all predict ions are 
wrong?. Citatet  är hämtat ur boken ?How Buildings 
Learn: What Happens After T hey´re Built?, där 
förfat taren Stewart  Brand gör en djupgående analys 
av vad det är som gör at t  vissa byggnader med t iden 
r ivs, medan andra blir  kvar. Vad är det som avgör? Det 
enda vi med säkerhet kan veta, är at t  framtiden aldr ig 
går at t  förutse. 

    De flesta byggnader genomför förändr ingar i takt  
med att  verksamheter och behov skiftar  över t id. Det 
som blir  avgörande då, är hur väl byggnadens 
permanenta beståndsdelar (bärande struktur, teknisk 
försör jning mm) som är svåra at t  förändra, klarar at t  
anpassa sig t ill nya förutsättningar. Fengersfors bruk 
är et t  exempel på en miljö som är byggd i en annan t id 
och i en annan förväntan om vad framtiden skulle föra 
med sig än vad som blev fallet .  

     Tegelbyggnaderna från 1906 är byggda för at t  stå i 
t id och evighet, men i själva verket kom 
papperst illverkningens t id at t  vara i bara dryga femtio 
år. Ändå har området förmått  anpassa sig t ill en t id 
och t ill verksamheter som ingen knappast hade kunnat 
föreställa sig för hundra år sedan. Det visar på at t  
också den fysiska miljön; den byggda strukturen, 
besit ter  en viss resiliens, och i sig själv har några 

värdefulla kvaliteter som gör at t  den hit tar  nya vägar 
framåt t rots stora förändr ingar.  

Vy över Fengersfors bruk, med den ursprungliga huvudentrén riktad åt väst. Idag är denna struktur svår att läsa då flera 

om- och tillbyggnader har gjorts efterhand. 

histor isk framt id 

     Fengersfors bruk har pekats ut  som en av de mest 
välbevarade och unika industr imiljöerna i landet, och 
utsågs 2015 t ill årets industr iminne.  Att  ta vara på 
och utveckla de värdena vidare är en vikt ig del i en 
fortsatt  förvaltning av fast igheten. 

     Allt fler  besökare lockas t ill området för at t  ta del 
av utställningar och evenemang, men också för at t  
uppleva miljön i sig. Delar av industr imiljöerna har 
under de senaste åren öppnats upp för besökare med 
en utställning som visar några av de maskiner och 
t illverkningsprocesser som finns på bruket. Det 
saknas dock et t  större grepp om området som 
offent ligt  
t illgänglig 
kulturmiljö, 
och det 
finns en stor 
potent ial at t  
utveckla nya 
former för 
upplevelser. 

KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

unik miljö...

& EN DEL KRÅNGEL

     I  spåren av t idigare verksamhet finns brukets två 
största utmaningar i den fysiska miljön: 
föroreningar och br ist  på uppvärmning. 

-  Fengersfors bruk uppfördes för en typ av industr i 
som hela t iden genererade stora mängder 
överskottsvärme. Något uppvärmningssystem för 
själva produkt ionsdelarna behövdes därför inte. 
Ut ifrån dagens behov är uppvärmningen därför en 
stor utmaning, då br isten på uppvärmda lokaler 

vintert id kraft igt  begränsar användbarheten. 

-  Både invändigt  och utvändigt  finns utmaningar at t  
hantera kr ing föroreningar och gifter. En förstudie 
har gjorts kr ing miljöföroreningar i mark. En 
huvudstudie har begärts av Länsstyrelsen, och för en 
ny ägare måste ansvarsfrågan för ev saner ing regleras 
(nuvarande ägare omfattas inte av ansvar då 
fast igheten förvärvats genom arv). Förekomst av 
asbest invändigt  begränsar användbarheten och 
möjligheten att  vistas i delar av lokalerna. 

     Brukets karaktär har starkt  
bidragit  t ill or ten at traherat nya 
människor och verksamheter, och 
gjort  at t  at t  nya former av 
verksamhet och sysselsättning 
uppkommit här. Vissa delar av 
bruket har drag som är typiska 
för sekelskiftets industr i-  
arkitektur. Rum med högt i tak 
och höga fönster som släpper in 
flödande dagsljus var från bör jan 
främst et t  medel för at t  få pro-  
dukt ionen att  fungera. effekt ivt . 

Men i ut formningen av lokalerna 
uppstod också arkitektoniska 
värden som gjort  den typen av 
lokaler at trakt iva för många 
andra ändamål. Oceanhallen är 
et t  exempel på en sådan miljö., 
som både rymmer generösa 
utställningsytor och kunnat delas 
in i mindre rum med ateljéer. 

     Längre in i fabr iken för lorar 
sig rummen här och var in i 
mörka delar där t iden t ill synes 

ståt t  st illa. Dessa inre, orörda 
delar som tycks omöjliga at t  
någonsin fullständigt  få grepp 
om, ger på vissa sätt  samma 
upplevelse som en stor orörd 
vildmark. Kanske är det 
yt ter ligare en sak som bidragit  
t ill områdets at trakt ionskraft  och 
över levnad; det som aldr ig går at t  
ut forska fullt  ut , kommer allt id 
behålla en viss myst ik och 
t juskraft . 

BRUKET
Fast igheter runt Knarrbyn 1:1333

- Området omfattar 60 000 kvm
- Ca 20 byggnader 
- Lokalytor om ca 7 000 kvm
- Taxeringsvärde 5,3 Mkr
- Brandförsäkr ingsvärde 30 Mkr

En mer ingående beskr ivning av 
fast igheten återfinns i det prospekt 
som tagits fram av nuvarande ägare. 

... MED NÅGRA KOMPLIKATIONER

Skiss över bruket från 2014.

Illustration: Anders Johansson

Oceanhallen plan 3

Foto: Malin Robertson Harén

PM 1 delar lokal med utställningshallen 

Foto: Malin Robertson Harén
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scenar ier  för  
ägande

Ta fram en vision/plan 
Analys av byggnader och område. 
Genom studier av byggnaders 
ursprungliga ut formning, 
arkitektoniska kvaliteter mm 
skapas förutsättningar för nya 
och innovat iva lösningar på 
dagens behov. 

Fast ighetsekonomi 
Överblick över dagens intäkter 
och utgifter  
Ident ifiera möjliga nya 
hyresintäkter
Undersöka opt imering av lokaler 
ut ifrån klimatbehov

Miljösanering

Utifrån miljöanalys hit ta åtgärder 
för föroreningar. 

Kart lägga aktörer ? nuvarande 
och framtida
Utreda nya möjliga verksamheter, 
vilka behov dessa har.

Bevarandestrategi 
Idag finns idag inget formellt  
kulturhistor iskt  skydd eller  
ant ikvar isk klassning av 
byggnaderna.  Underhåll, 
reparat ioner och förändr ingar 
som gjorts i området är ut förda 
med hög nivå på hantverk och 
kulturhistor iskt  hänsynstagande. 
Detta är tack vare den nuvarande 

ägarens förståelse, kunskap och 
engagemang i frågan. I  et t  
scenario med ett  förändrat 
ägarskap väcks frågan om hur 
dessa frågor ska hanteras.

Samverkan i detaljplaneprocess
Den senaste detaljplan som gjorts 
för Fengersfors är från 1955, och 
lägger fokus på industr ins behov. I  
översiktsplan för Åmåls kommun 
(2013, t ill höger) finns förslag på 
utvecklingsområden i Fengersfors, 
som grund för framtagande av ny 
detaljplan. Den fortsatta 
utvecklingen bör ske i nära dialog 
med kommunen för at t  skapa rät t   
planmässiga förutsättningar.

     Den enskilt  största utmaningen för platsen 
Fengersfors bruk rör det fortsatta ägandet och 
förvaltandet av fast igheten. Utgångspunkten är at t  
skapa en långsikt ig lösning för brukets byggnader 
och funkt ioner som tål utveckling över lång t id. 

    Not Quite ser et t  ägarskifte som en möjlighet at t  
definiera vår verksamhet och skapa långsikt iga 
förutsättningar för ökad och konstrukt iv samverkan 
mot gemensamma mål. Stabila ägarförhållanden och 
långsikt iga hyresmodeller för lokalerna är avgörande 
för at t  behålla dagens aktörer och fortsätta den 
utveckling som skett  på bruket det senaste 
decenniet . Det krävs stor tydlighet när det gäller  
kostnader, ansvar och beslutsfat tande. Ägandet 
måste vara långsikt igt  och förutsägbart  inom 
avgränsade men dynamiska r ikt linjer, ansvarsfullt  

och effekt ivt  och samverka med visioner om 
hållbarhet och resiliens, öppenhet och transparens.

     Under flera workshops under 2018 har frågan   
om ägarskap undersöks t illsammans med Not Quites 
medlemmar, byn, kommuner, när ingsliv, universitet  
och andra intressenter.  

Scenarierna och processen presenteras på 
www.dennyabruksorten.se

nästa steg
Deltagare i workshop  23 august i, 2018

Planskiss över Fengersfors
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fr i tanke
GEMENSAMMA VERKSTÄDER

Idag består Not Quite av 67 delägare som valts in i 
den ekonomiska föreningen på konstnär liga och 
hantverksmässiga meriter, det är smeder. snickare, 
text ilhantverkare, keramiker, musiker, fotografer, 
grafiker, för fat tare, halmslöjdare och fr ia konstnärer. 
Under 2017 hade 20 av dessa sina verkstäder på 
bruket.

Not Quite har idag gemensamma verkstäder för 
smide, t rähantverk och keramik, detta i relat ion t ill 
medlemmarnas behov och ideella kraft . Vissa 
medlemmar öppnar upp för besökare at t  möta 
konstnärer och hantverkare in act ion. Var je verkstad 
är uppbyggd främst med de engagerade 
medlemmarnas ideella arbetskraft  och med 
stödformer för kollekt ivverkstäder och har kapacitet  
för 5-7 verksamma samtidigt , som arbetar med 
mindre produkt ioner, skulptur,  enstycksmöbler, 
räcken och gr indar mm.

På bruket finns också en omfattande publik 
utställningsverksamhet, 2017 visades 18 
utställningar, konsertverksamhet och 
residensverksamhet där professionella konstnärer kom 
t ill bruket under kortare eller  längre per ioder. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Vi vill göra verkstäderna mer t illgängliga på olika 
plan. Det ska vara bekvämt och pr isvärt , t ill exempel 
dräglig temperatur på vintern för at t  som konstnär 
komma in för kortare och längre arbetsper ioder. Vi 
satsar på energieffikt iva bearbetningmetoder och 
testar hur modern teknik kan appliceras i hantverk 
med närvarande tradit ioner. Vi är en mult ikulturell 
mötesplats med mater ial och yrkesskicklighet som 
gemensam grund. Vi arbetar fram lösningar där 
besökare kan ta del av kreat iviteten på bruksområdet 
samtidigt  som konstnärernas integr itet  värnas.

utmaning 2:
kreat iviteten Smederna Chris Porcarelli, Jessica Fleetwood, Mikloz Fözö, Karl 

Hallberg, Ossian Gustavsson och Ulrika Anéer i Not Quites smedja

Smidd konst på caféväggen av 

"feministsmeden" Jessica Fleetwood

.Foto: Malin Robertson Harén.

exempelvis nya energikällor  
som solenergi (kan täcka hela 
taken!) i et t  resilient, ekologiskt  
hållbart  och långsikt igt  
genomtänkt övergr ipande 
sammanhang. T ill exempel 
behövs flera nya säkra och 
kraft fulla maskiner och 
möjlighet t ill uppvärmning året 
om (idag är vintrarna i 
lokalerna mycket kalla). 

Det som krävs är: 
-  En stabil ägandesituat ion där 
invester ingar kan skr ivas av.
-  Finansier ing och samarbeten
-  Invester ings &  handlingsplan
-  Verkstadsbyggen
- Hyresgäster för  betalning 
och verksamhet

På bruket arrangeras redan 
matfest ivalen "Glupsk på 
Dalsland"  som är et t  av 
landskapets vikt igaste publika 
arrangemang. 

Idén handlar om att  skapa ett  
liknande evenemang med 
hantverk i fokus.  Workshops, 
försäljning, residenser och 
föreläsningar som kan locka en 
bred och  publik. 

Fest ivalen är et t  sätt  at t  
skapa marknadsför ing för 
lokala aktörer och ett  
strategiskt  sätt  at t  pr ior itera 
hantverket. Bör jar smått  och 
växer efter hand. Kont inuitet ,  
boende och budskap är vikt igt . 

     Satsning på förbättrade 
lokaler för professionell konst 
och hantverksprodukt ion på 
bruket.  Dagens verkstäder 
behöver utvecklas kraft igt  både 
för at t  nuvarande medlemmar 
ska tr ivas och ha möjlighet at t  
utvecklas och för at t  nya 
medlemmar ska kunna 
rekryteras. 

Idén handlar om att  bygga 
delvis helt  nya ytor och rusta 
upp de gamla när det gäller  
möjligheter för t .ex. 
text ilprodukt ion, keramik, 
smide och snicker i. 

Byggandet ska göras smart  
från bör jan och nytt ja ny 
teknik och arkitektur, 

Huvudlösa dockor i textilinstallation av Emelie Rygfelt Wilander.

Foto: Malin robertson Harén

Cordula Bielenstein Morich lekfullt allvarliga keramik.

Foto: Malin robertson Harén

IDÉ:

SKAPANDE FESTIVAL
IDÉ:

"BACK STAGE"
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IDÉ:

GRÖNT BOENDE

grön grund

IDÉ:

EKOLOGISKT KLUSTER

Samhället  Totnes i sydvästra 
England var först  i en global 
rörelse av byar och städer som 
sedan 2006 tagit  helhetsgrepp 
mot en  ekologisk och fossilfr i 
omställning. Idag omfattar 
"T ransit ion Network" över 
1000 lokala init iat iv  på alla 
kont inenter. Målet är at t  
inspirera, uppmuntra, koppla 
ihop, stöt ta och utbilda 
självorganiserade grupper som 
jobbar mot förändr ing.

Nätverket är et t  av många 
exempel som visar at t   
ekologisk omställning inte bara 
är nödvändig utan också ett  
konkret och görbart  arbete.

EKOLOGI I PEREFERI
I  dagsläget saknar Not Quite ut talad ekologisk strategi, men intresset 
för en sådan utveckling är stort . Andra verksamheter på bruket har en 
tydligare ekologisk profil. På bageriet  Brukets Godaste bakas bröd 
baserat på  lokala och ekologiska råvaror. Lokalproducerad mat är också 
i fokus för den år liga matfest ivalen Glupsk på Dalsland som arrangeras 
på bruket och här finns även T illsammansordling och Återbruket för 
nyanvändning av byggvaror. 

2017 ställde Not Quite ut på botaniska trädgården i 

Göteborg genom projektet Epifytiska sällskapet.

Foto: Mie Feldt

EKOLOGI SOM GRUND 
I framtiden utgår verksamheten på bruket från ekologiska pr inciper och 
bidrar t ill at t  ut forska hur et t  samhälle kan blomstra inom planetens 
gränser. Lokala råvaror används efter pr incipen ?gräv där du står?. Med 
möjlighet t ill långsikt ig planer ing kommer lokaler och kr ingliggande 
infrastruktur dr ivas på enbart  förnybar energi och brukande av både 
urgamla och helt  nya metoder för samhällsbyggnad.  

Brukets Godaste bakarpå hantverksmässig, närodlad 

och ekologisk grund, de omsätter motsvarande 

50 000 limpor per år. Foto: Malin Robertson Harén

utmaning 3

hållbarheten -  ekosystem

    Ett  långsikt igt  flexibelt  boende 
har förmågan att  skapa stabilitet  i 
et t  samhälle under ständig 
förändr ing. 

Inom idén ?Fengersfors Ekoby? 
finns det rum för både permanent 
och kortsikt igt  boende. Genom att  
erbjuda kortare kontrakt 
uppmuntras förnyelse och en 
mötesplats skapas där nya idéer 
kan gro. De långsikt iga kontrakten 
ger människor möjlighet at t  
permanent flyt ta t ill Fengersfors 
och skapar stabilitet . 

Ekobyn kommer även erbjuda 
seniorboende dit  äldre bybor kan 
flyt ta och ingå i en gemenskap. 
Detta ger även plats t ill nya 
invånare som köper de äldres hus 
och på så vis skapas ett  kretslopp 
av boende i Fengersfors. 

Under byggnat ionen av ekobyn i 
Fengersfors ges även t illfälle för 
forskning och experimenterande. I  
sambandet med byggnat ionen ges 
kurser i hållbart  byggande och 
möjlighet at t  pröva bland annat 
nya avloppslösningar och 
energisystem. Detta stärker 
Fengersfors som centrum för 
kunskapsutveckling och 
innovat ion. 

Not Quite kan utnämna sig t ill et t  
profilerat  "Ekologiskt  konstcentrum", som 
inte bara lever efter, utan också i samverkan 
med nat ionella och internat ionella partners, 
utvecklat  de kr iter ier som gäller för syste-  
mat iskt  ekologisk konstprodukt ion. Målet 
är at t  alla led i produkt ion -  mater ialinköp, 
t ransporter, energifrågor, allt  -  ska vara 
ekologiskt  hållbart .

Genom att  etablera oss som ett  
"ekologiskt  konstcentrum" kan vi skapa en, även 
internat ionellt  sett , unik posit ion, kompetens och säljplat t form inom 
ekologisk konstprodukt ion. Centrumet kan skapas på platsen bruket 
eller  som ett  vir tuellt  internat ionellt  nätverk och kan länkas nära t ill 
andra scenarier.

I en populär illustration från Transition 
Network visas en ekologiskt "omställd" stad 

mot en skuggbild av utveckling "som vanligt".

Den franska konstnären Marta Jonvilles installation 

vid Knarrbysjön. Foto: Martin Gustavsson

Illustration: Lisa Brunnegård
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l 
inkluder ing

   Under USA:s förra 
president var Mart in 
Dempsey landets högsta 
general. I  boken ?Radical 
Inclusion? förklarar han sin  
syn på ledarskap: ?Vi måste 
inkludera, inte för at t  vi vill 
vara jämlika, utan för at t  vi 
vill lösa problem snabbt och 
effekt ivt , och för at t  vi vill 
at t  de ska förbli lösta.? 

    Not Quite har 67 
delägare som drar åt  olika 
håll; i byn finns  hundratals 
individers viljor ;  30 000 
besökare har lika många 
åsikter och vi är en akt iv del 
av omvärlden. I  en 
motsägelsefull verklighet är 
?radikal inkluder ing? vår 
bästa strategi för et t  effekt ivt  och resilient socialt  system. I  t illägg 
t ill generalens ledarskap vill vi dock också vara jämlika.  

Cafét är den största 
kontaktytan vi har gentemot 
mot besökare och gäster, 
nästan alla som var it  hos oss 
har besökt cafét  och det är 
något som fastnar i minnet, vi 
har själva dr ivit  verksamheten 
de flesta säsongerna och var it  
mycket noga med val av råvaror 
och kvalitet  i det vi serverar för 
at t  också målt iden ska bli en 
upplevelse av ekologiskt  tänk, 
innovat ion med 
lokalproducerat och 
t illgängligt  i pr is, en 
inspirat ion för besökaren att  
tänka nytt  och lokalt . Cafét är 
också den natur liga platsen för 
möten mellan konstnärer och 
kreat iva på bruket. Den senaste 
säsongen har vi arrenderat ut  
Caféet t ill Kat inka Svedberg, 
kock och matkreatör som med 
sit t  engagemang kommer at t  
for tsätta arbetet.

EXEMPEL:

NOT QUITE CAFÉ

PLATT ORGANISATION
Not Quite har idag fem likställda verksamhetsledare. Alla som vill 
kan föreslå och genomföra init iat iv och projekt. Som "professionell" 
organisat ion diskuterar vi ofta kr iter ier för inval. I  byalaget är alla 
som bor eller  verkar på orten välkomna medlemmar.    

MER ÖPPNA OCH INFORMERA(N)DE
Vi strävar mot en öppen, lyhörd och medskapande framtid med stort  
utrymme för skilda ident iteter och viljor. Förbättrade informations-  
flöden är centralt . Målet är at t  alla ska vara välkomna att  akt ivt  delta 
i och vara informerade om de sammanhang de vill och behöver.  

Operor skapas på bruket genom samarbete 

mellan musiker och ortsbefolkning. Här är 2015 

års "Det går bra nu". 2018 visades "Den sköra 

valsen". Foto: Malin Robertson Harén

EXEMPEL:

KONSERTER & OPERA
Not Quite arrangerar många event, i 

år  var temat Landskap och existens på 
sommarens fest ival med föreläsningar 
om landsbygdens situat ion och 
hållbarhet, något som var it  centralt  
sedan Not Quite grundades och har 
blivit  mer ut talat  senaste åren.

Under mini-festivalen "Fosterland" - om nationen, ruraliteten, ekologin och konsten - 

bröts programmet av kvartsfinalen i fotbolls VM för herrar mellan Sverige och England. 

Foto: Marcus Haraldsson

EXEMPEL:

SLÖJDTRUCK & RESIDENSER
Under de senaste åren har vi arbetat med att  nå ut  t ill fler  grupper i 

samhället  genom ambulerande konst och hantverksworkshops. Vi vill 
spr ida kunskap om hur var och en kan ta upp ett  ämne, en bit  t rä, en 
tygtrasa eller  en gammal cykel och göra något av det. I  år  har vi tagit  
fram Slöjdtrukken en verkstad på hjul, många unga vi t räffar på med vår 
Slöjdtrukk vet t ill exempel inte vad ett  garnnystan är, för  oss är det et t  
sätt  at t  tänka som behöver få bredare perspekt iv om t illverkning, alla 
föremål har en histor ia, et t  t illverkningssätt  och någon som står för 
arbetskraft . Genom att  själv känna hur et t  mater ial blir  et t  föremål 
genom hantverk växer respekten för resurser, både lokalt  och globalt .

    Vi har i rena residensprojekt, och som del av övr iga projekt, bjudit  in 
konstnärer och kulturarbetare från hela vär lden för at t  komma och 
arbeta hos oss, ofta har deras individuella arbete rört  sig kr ing närmiljön 
och de värder ingar vi vill ska få mer plats. Det har handlat  om allt  från 
at t  skapa en organisat ion kr ing platsen vi bor på genom att  kart lägga 
invånarnas favor itställen använda sig av platsens mater ial för  at t  färga 
text ilier  eller  at t  bygga effekt iva vedspisar och bjuda på pannkakor på 
den lokala sommarfesten. I  stort  handlar det om att  exper imentera med 
sociala sammanhang och lokala resurser och gärna både och, et t  exempel 
är Tom Russott is Skogsfotboll, t illsammans med den lokala 
idrot tsföreningen organiserade vi en fotbollsmatch i skogen.

utmaning 3

hållbarheten -  samhälle

Halkan Balkan konsert

Foto: Malin Robertson Harén

Sött och annat på caféet 

Foto: Malin Robertson Harén

Textilworkshop i Åmåls gamla tingshus 

Foto: Karl Hallberg
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KONKRETA MÖJLIGHETER 1:

INTERNATIONELL SAMVERKAN 

 försör ja 
oss själva

PROJEKTBEROENDE
Not Quites verksamhet är idag beroende av projekt, 
d.v.s. kortsikt igt  finansierad för at t  uppnå snabba mål.

-  Omsättningen 2017 var 3,5 milj varav inkomster från 
försäljning, café och serviceavgifter var 1,8 milj som 
projekt från kommun, region, stat  och EU låg på 1,7 
milj. Lokaler och hyra på bruket kostade strax över 320 
000. Not Quite saknar långt hyreskontrakt.

BRUKETS EKONOMI
Ägarens hyresintäkter låg 2016 på 740 000 och 
löpande kostnader för dr ift  på 350 000 t ill 400 000/år. 
Sedan 2005 har bruket rustats upp för ca12,5 miljoner.

EN LÄNGRE HORISONT
Not Quite behöver et t  långt perspekt iv i sin ekonomi, 
större andel egna inkomster och bättre långsikt ig 
överblick över sina löpande utgifter. Invester ingar 
behöver kunna skr ivas av, lokaler finansiera sig själva, 
och det måste finnas större finansiell t rovärdighet och 
finansiella resurser både i pengar och kompetens. I  byn 
kan ett  cirkulärt  tänk ge betydande mervärde.

En långsikt ig lösning på ägarfrågan skulle bidra t ill 
sådan trygghet och fr igöra resurser.

Genom att  utnytt ja den exklusiva och naturnära 
enkelhet som redan finns på bruket och i Dalsland kan 
vi ta betalt  för  det som är och skapa ett  mikrokurerat 
besöksmål i vär ldsklass.  Vi kan kombinera personliga 
möten, kvalificerat professionellt , fantasifull konst, 
inspirerande ekologiskt  och här lagat enkel lyxlunch 
och locka både vär ldens r ikaste tur ister och de som är 
genuint  intresserade av bygden och kan tänka sig at t  
flyt ta hit .  Guidning i konstby, brukshistor ia och 
Ronja- land med tältsäng och champagne. Rätt  
marknadsför ing och personliga möten är vikt igt .

IDÉ:

GLOBALSMALA UPPLEVELSER 
& CONSCIOUS UPMARKET

T ill 2020 investerar EU 1,3 miljarder i en stor 
mängd forskningsprojekt på temat Rural Renaissance. 
Programmet är skapat för at t  bygga förutsättningar 
för hållbar utveckling på landsbygden och investerar i 
integrerade system som kopplar ihop olika typer av 
aktörer med platsbaserat och ekologiskt  fokus. Målet 
är at t  modernisera beslutsfat tande, stöt ta affärs-  
utveckling och innovat ion och stärka sociala och 
mänskliga resurser och relat ioner. Finansier ing är 
t illgänglig för samarbete mellan forskningscenter, 
myndigheter, företag, universitet  och internat ionella 
organisat ioner. Not Quite har inte resurser at t  koor-  
dinera ansökan och projekt men har erfarenhet at t  
dr iva projekt på EU-nivå och kan vara partner. 

Läs mer på: ht tps://bit .ly/2hlNVbe

T illväxtverket satsar under 6 år 450 miljoner på 
utvecklingsprojekt i Västsver ige. Pengarna går t ill (1) 
samverkan med forskningsaktörer, (2) konkurrens-  
kraft iga små och medelstora företag och (3) innovat ion 
för en koldioxidsnål ekonomi. 

T illväxtverket ger också regionala företagsstöd som 
exempelvis går t ill at t  investera i byggnader, samverkan 
med andra samhällsaktörer och inköp av konsult- t id.

Sver iges innovat ionsmyndighet Vinnova har 
löpande ut lysningar. Just nu t .ex. för et t  "hållbart  
samhälle" där de stöt tar "gränsöverskr idande projekt av 
banbrytande karaktär." Se: ht tps://bit .ly/2M9j679

Boverket finansierar byggnader för samhällsnytta. 

KONKRETA MÖJLIGHETER 2:

SVENSKA SATSNINGAR

"Leader -  framtidsbygder Dalsland, År jäng, 
Munkedal" finansierar projekt för at t  stärka lokal ser-  
vice, goda kommunikat ioner och ett  livakt igt  när ingsliv 
som grund för inflyt tning och hållbar t illväxt i 
regionen. Ansökan t ill Leader för at t  stärka arbetet 
med "Den nya bruksorten" behandlas hösten 2018. 

Dalslands T ur ist  AB och T ur istrådet Västsver ige 
stöt tar och kommunicerar regionens dest inat ioner. Ett  
nära samarbete finns och utvecklas ständigt . Vi arbetar 
också med en rad kommuner, region och företag.

KONKRETA MÖJLIGHETER 3:

LOKAL GRUND
IDÉ :

FENGERS SCIENCE-ECO PARK
Ett helt  nyt t  ben i ekonomin kan komma från 

etabler ingen av et t  forskningscenter för at t  studera 
ämnes- och inst itut ionsövergr ipande hållbarhet, 
konsumtion, ekologi och samhälle på landsbygden. Det 
finns lokaler och etablerade kontakter.  Genom brett  
samarbete med flera inst itut ioner kan vi skapa ett  
"campus off campus", ta del av löpande forsknings-  
medel och erbjuda kvalificerad kursverksamhet.

utmaning 3

hållbarheten -  ekonomi

Mind-map från arbetsgruppen "ekonomi" på workshop 17 juni
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Not Quite startades av et t  antal nyexaminerade 
hantverksstudenter för at t  for tsätta gemenskapen 
efter avslutad utbildning på Stenebyskolan. De ville 
fortsätta lära av varandra även som professionella. 
Idag är länkarna t ill det akademiska kanske starkare 
än någonsin, men Not Quite och Fengersfors är 
också mycket akt iva i en rad andra akademiska, 
konstnär liga och administrat iva nätverk.

-  Vi är en akt iv medlem i det 
europeiska nätverket T rans Europe 
Halles som samlar et t  100- tal 
konstcenter i t idigare fabr iker i 30 
länder i Europa.

-  Vi är akt iva i Den kollekt iva hjärnan ett  svenskt 
nätverk för självorganiserade kulturcenter.

-  Vi deltar i KKV, Det självorganiserade konst livet , 
Glupsk på Dalsland, Nätverket för ljudkonst och 
konstmusik, Kalas utan gränser med flera.

lära ihop

SMÅ RESURSER IDAG
Idag sköts nätverkandet främst av individuella 
medlemmar ofta på idéell basis och ibland med 
projektfinansier ing. En 10% t jänst finns i 
ledningsgruppen för at t  sköta projekt och nätverk. 
Det är svårt  at t  hålla jämn nivå i engagemanget. 

RESURSCENTER IMORGON
Med bättre långsikt ighet och 
stabilare finansier ing har vi i 
framtiden möjlighet at t  öka 
vårt  löpande engagemang och 
fungera som ett  resurscenter 
mellan skilda sammanhang, 
perspekt iv och idéer. 

Teatern Laminarie DOM i Bologna, Italien, är partner i projekten Europe- och Global Grand 

Central. Teatern utforskar inkludering i förorten Pilastro och har turnerat Europa och 

världen med sin metod för "samhällsaktivering". Foto: Associazione Laminarie

Mellan 2015 och 2017 
init ierade och administrerade 
Not Quite EUprojektet  Europe 
Grand Central. Projektet  (värt  
3,7 miljoner) ut forskade konst 
som verktyg för social 
inkluder ing och genomförde 
276 workshops genom 34 
projekt i 12 länder (se karta). 

På Not Quite genomfördes 
bl.a. teknikverkstad och 
lagalabb i Åmål och 
berättelselabb för film, text il 
och teckning och vi tog emot 
gästkonstnärer från L ibanon 
och Marocko.

Erfarenheter och lärdomar 
samlades på en ny digital 
plat t form som idag lever vidare 
som en global organisat ion som 
erbjuder projekt- rapporter ing 
t ill et t  samlat öppet arkiv med 
syfte at t  förbätra projekt, 
forskning och beslutsfat tande.

Bolaget skulle bli et t  nav för alla  är som är 
intresserade av Fengersfors utveckling och 
personalen bistår med affärsstöd och vägar för 
finansier ing för at t  t illvarata idéer och init iat iv. 
Här möts engagemang och tankar och förslag 
stöts och blöts. Kulturen i bolaget är at t  
dörrarna är öppna och med det gemensamma 
målet at t  samla, provköra och förverkliga idéer 
skapas produkter, affärslösningar och sociala 
innovat ioner som bidrar t ill utveckling med 
ekonomisk medvetenhet. Allt  bygger på våra 
ideal. Det är vikt igt  at t  vi lever som vi lär.  Delägare är folk från orten, 
engagerade i bruket, företag och myndigheter på olika nivåer.

Idé om utökad internat ionell verksamhet och nätverkande, t ill exempel 
genom residenser och utbyte med globala kulturcenter. Mentorskap och 
tandemskap och öppenhet för at t  anordna internat ionella symposier med 
vär ldsledande deltagare. Krävs  bättre lokaler och akt iv samordning.

IDÉ :

UTVECKLINGSBOLAG I FENGERSFORS
EXEMPEL:

DIGITALT 
KUNSKAPSBYGGE

IDÉ:

INTERNATIONELL SAMORDNING

Geografin i Not Quites EU- projekt Europe Grand Central www.globalgrandcentral.net

utmaning 4

lärande & nätverk

Jessica Fleetwood visar grunderna i smide

Foto: Förnam Efternamn
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Foton: Marcus Haraldsson

UTBLICK:

PIONEER WORKS, NEW  YORK
I  en järnfabr ik från 1860-talet , 35 minuter från 

Manhattan, har konstnären Dust in Yellin skapat et t  
"pop-  intellektuellt " konstcenter likt  Not Quite. 
Visionen är at t  blanda vär ldsledande konst och musik 
med vetenskaplig forskning i en industr ihistor isk miljö. 
"Allt  intressant händer i 
gränslandet mellan olika 
genrer." De flesta program 
är grat is och det svåraste 
är at t  anställa rät t  folk t ill 
rät t  jobb, så at t  alla både 
tr ivs och utmanas.

Monica  Goff arbetade på föreläsningsorganisationen 

TED innan hon startade på Pioneer Works

Kulturcentret, i Brooklyns Red Hook distrikt, tar emot 

150 000 besökare per år och har 30 heltidsanställda

För fem år sedan var trädgården 

en industriparkering.

Bruket i Fengersfors har många likheter med en stadsmiljö. 

Men inspirationen kan lika gärna gå åt andra hållet.
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samman- 
fattningden nya bruksorten

Foto: Malin Robertson Harén

Not Quites strategi i arbetet med nytt ägarskap av bruket som den presenterades och 
kommenterades på workshop 17 juni. Denna rapport utgör steg 3 "ta fram plan".

Konkreta punkter at t  pr ior itera  och utveckla i 
närt id inkluderar t ill exempel:
-  Finansier ing för at t  hålla samordningen levande
- Långsikt igt  ägande och kontraktsfrågor
-  Samverkan med lokalsamhället

-  Öka förståelsen för vad "nya bruksorten" innebär
-  Grön omställning
-  Service för besökare, boende, potent iella boende
- Arkitektur och kreat iva produkt ionsytor

Utmaning 1 -  Platsen
Avsikt : Den histor iska platsen utvecklas för at t  skapa 
långsikt igt  ägande, dr ift  och utveckling  som stöt tar 
både besöksnäring och mer användarvänliga lokaler.  

Utmaning 2 -  Kreat iviteten
Avsikt : Kreat ivitet  och fr ia tankar värderas mycket 
högt, både för sin egen skull och för at t  bidra t ill et t  
bättre samhälle.

Utmaning 3 -  Hållbarheten 
Avsikt : Platsen utvecklas hållbart , det vill säga:
-  Ekologiskt  perspekt iv genomsyrar verksamheten
-  Radikal inkluder ing för akt iviteter och beslut
-  Försör jer sig själv genom löpande inkomster

Utmaning 4 -  Lärande & nätverk
 Avsikt : Ny kunskap skapas och både lärs och spr ids i 
lokala, regionala och internat ionella nätverk med 
nära band t ill vetenskap, forskning och ny teknik.

UTMANINGAR

PRIORITERINGAR

      En "bruksort" är et t  samhälle uppbyggt kr ing en 

dominerande industr i, et t  bruk. 

      En ?ny bruksort? är det som kommer sen. 

Innehållet  fyller  invånarna själva.

BRUKSORT & NY BRUKSORT
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Rapporten "Den nya bruksorten" är producerad av Not Quite ekonomisk förening år 2018, med anledning av 
försäljningen av Fengersfors bruk. Den är producerad inom projektet  "Papegojan i granskogen" med stöd av 
Mötesplats Steneby som ett  försök att  besvara frågan vad Not Quite vill med sin framtid på bruket.

Ansvarig i Not Quites ledningsgrupp, redaktör &  koncept: Marcus Haraldsson
Not Quites ordförande och samordning: Kar l Hallberg Mötesplats Steneby: Anders L indgren

Externa rådgivare &  skr ibenter:  Vera Telemo, Ylva Fr id, Henrik Johansson
Övrig ledningsgrupp på Not Quite: Malin Palm, Mie Felth,  Malin Robertson Harén och Olivia de Jong

Projektet  Hållbara platser genom bland andra: Elsa Dahlstrand, Monica L indstrand och Karin Hedborg 
Med hjälp av engagerade medlemmar, styrelse och lokalsamhälle. 

Rapporten  kompletterar skr ifterna:
-  "Fengersfors Bruk i Utveckling -  teknik-  och industr ihistor ia, produkt ion och kreat ivitet , kunskap och utveckling" av 
Er ik Juhlin, Bengt Spade och Bosse Lagerqvist  från 2013 som är en kultur-  och arkitekturhistor isk översikt
-  "Förstudie av bruksområde och recipient, Fengersfors-Knarrbyn" av Golder Associates från 2015 som är en miljöteknisk 
undersökning av bruksområdet
-  "Fengersfors Bruk" av Kerst in Aronsson från 2017 som är ägarens säljprospekt

www.notquite.se
info@notquite.se

0532-233 88

www.steneby.se
info@steneby.se

0531-710 48

Foto: Main Robertson Harén

www.dennyabruksorten.se
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