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1 Inledning 

Det kulturhistoriskt intressanta Bruket Norrahammars står inför en kommande utveckling och 

exploatering. Det planeras såväl bostäder som verksamhetslokaler på det gamla bruksområdet, som 

är beläget centralt i Norrahammar, Tabergsådalen.  

Den lokala utvecklingsgruppen i Norrahammar har till kommundelsutvecklaren lyft önskan om att 

skapa en vision för utvecklingen. Living Cities Stockholm AB leder på uppdrag av 

Stadsbyggnadskontoret, Utvecklings- och trafikavdelningen i Jönköpings kommun framtagandet av 

en lokalt förankrad vision och förslag på hur den ska bli kunna verklighet.  

Ambitionen har varit att samla in så mycket lokal kunskap, erfarenhet och önskemål om platsens 

utveckling som möjligt, vilket har skett i dialog med en rad olika intressenter inklusive invånare.  

Underlaget i den här rapporten innehåller följande delar: 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet var att ta fram 

❖ en vision som är lokalt förankrad och realiserbar

❖ en metod för genomförande av visionen på kort och lång sikt.

Rekommendationer 
för nästa steg.

Vision
Åtgärder för 

genomförande

Fokusområden för 
utvecklingKartläggning
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1.2 Metod för platsutveckling 

Vår metod för platsutveckling i Norrahammar bygger på sju steg, vilka genomförs iterativt och delvis 

parallellt. Metoden bygger bland annat på Sveriges kommuner och Regioners processmetod 

SymbioCity1 samt på Västragötalandsregionens metod för platsutveckling2.  

Inom ramen för detta uppdrag genomförs steg 1-3, en sammanställning av åtgärder (4) baserat på 

idéer och förslag från lokala aktörer och invånare samt våra rekommendationer om nästa steg och 

organisering (5). Detta dokument är ett underlag för det fortsatta arbetet med platsens utveckling. 

1.3 Uppdragets genomförande 

Processen att ta fram en vision och metod för utveckling av bruksområdet har bestått av följande 

moment. 

Inläsning av utredningar, styrdokument, medierapportering, plandokument, statistik och 

kartläggningar. 

Aktörskartläggning. Relevanta aktörer identifierades. Dels de som redan idag har en roll i eller kring 

bruksområdet, dels aktörer som kan ha en potentiell roll i den framtida utvecklingen av 

bruksområdet. En lista av aktörer som konsulterats, intervjuats och deltagit i arbetet finns i bilaga 

6.1.  

Platsbesök. Genom platsbesöken samlade vi en grundläggande kunskap och förståelse för platsen 

genom att träffa lokala aktörer, få en guidning och promenera på planområdet. Vi besökte bland 

1 www.symbiocity.org  
2 https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/platsutveckling/hur-gor-man/ 

1. Kartläggning av nuläge,
förutsättningar, aktörer,

behov och potential

2. Förankring och dialog.
Aktörsdialog,

kommunikation

3. Målbild i form av en
vision eller

målformuleringar

4. Identifiera åtgärder för
att uppnå målbilden

5. Plan för
genomförande. 

Prioritera, organisera, 
bedöm genomförbarhet.

6. Implementering av
åtgärder på kort och lång 

sikt

7. Uppföljning,
kvalitetssäkring och 
utvärdering av utfall

http://www.symbiocity.org/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/platsutveckling/hur-gor-man/
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annat Industrimuseet, Dakabom, Folkrörelsearkivet, Flahultskolan och Folkets hus. Vi har också fört 

en del spontana samtal med invånare och verksamma, däribland en frisör.  

Enskilda intervjuer med ett tjugotal personer från kommunen, näringslivet och civilsamhället för att 

få en bild av platsens historia, nuvarande användning och framtida potential.  

Dialog med invånare  

För att ta fram en vision med bred lokal förankring involverades de boende i Norrahammar i 

visionsarbetet genom en digital enkät. Enkäten var öppen att besvara mellan 15 september 2022 – 4 

oktober 2022 och spreds bland annat genom: 

❖ Information och länk på kommunens Facebooksida

❖ Flahultskolan engagerade sina elever på mentorstid

❖ Artikel i Jönköpings-Posten den 21 september

❖ Vid eventet Septemberljus 24 september informerade kommunen på plats om enkäten

❖ Dörrknackning i flerbostadshus och intervjuer på gatan i Grälebo och centrum för att arbeta

för att nå invånare i Norrahammar med annat språk än svenska som förstaspråk.

❖ Anslag hos vårdcentralen i Norrahammars centrum.

Enkäten fick 604 svar (53% flicka/kvinna, 45% pojke/man, 1% annat, 1% vill inte svara) med följande 

åldersfördelning:  

I enkäten fick respondenterna svara på frågor om sin relation till bruksområdet idag, vad de 

uppskattar med Norrahammar och vad som är viktigast i den framtida utvecklingen av 

bruksområdet.  

Visionsworkshop med aktörer 

En visionsworkshop arrangerades på Industrimuseet den 10 oktober 2022, för att med avstamp i 

kartläggningens nuläge och potential diskutera en möjlig vision framåt och idéer kring visionens 

genomförande. Representanter för sjutton lokala, kommunala och regionala aktörer deltog i mötet 

(se deltagarlista i bilaga 6.2).  

Framtagande av vision och plan för genomförande 

Förslag till visionen har skrivits av Living Cities utifrån det som framkommit vid visionsworkshop, 

medborgardialogen och annan kunskapsinsamling. En första version skickades till uppdragsgivaren 

den 20 oktober 2022 och justerades därefter. Den 9 november 2022 skickades visionsförslaget på 

remiss till utvecklingsgruppen och till de som deltagit i workshop för visionen. Living Cities beaktade 

inkomna förslag till justeringar.  
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Presentation av resultat  

Vid en workshop den 28 november 2022 lanserades visionen och en metod för platsutveckling 

presenterades. Deltagarlista återfinns i bilaga 6.3. Gemensamt med aktörerna diskuterades och 

prioriterades aktiviteter för visionens genomförande.  
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2 Kartläggning – bruksområdets nuläge, styrkor och behov 

I det här avsnittet presenteras en kort introduktion om Bruket Norrahammar och därefter resultat i 

form av vad som har identifierats som Norrahammars och bruksområdets styrkor, utmaningar och 

behov. 

2.1 Introduktion, kort om planområdet 

Samhället Norrahammar växte upp kring Bruket Norrahammar, som var centrumpunkt, en viktig 

industri och arbetsgivare mellan slutet av 1800-talet och fram till nedläggningen 1991. En del 

byggnader finns kvar och minner om den aktivitet som en gång var. Idag finns en blandning av 

verksamheter som kräver stora ytor på området, museer i en före detta gräsklipparfabrik – och nya 

kreativa näringar har börjat hitta hit. 

Bruksområdet ligger placerat i Tabersgådalen, nära centrum med vårdcentral, livsmedelsbutik, 

bibliotek och tågstation. Det finns en fritidsgård vid biblioteket i centrum, en skatepark vid 

tågstationen. I Norrahammar finns det motionshall, badanläggning, elljusspår med mera. 

Bruket Norrahammar (planområdet) och stora delar av Norrahammars centrum och omgivningar är 

kommunägt, men det finns undantag. Området är utpekat som ett strategiskt område för förtätning 

och omvandling - att bygga på industrimark är en strategi för att möjliggöra kommunens 

utbyggnadsstrategi om 200 000 invånare år 2050. 

Bild som visar planområdet och planerad förtätning. 

Det finns ett önskemål från många Norrahammarsbor att något händer i Norrahammar. Sedan 

bruket lades ner har det tystnat i samhället då bruket utgjorde navet som allt kretsade kring. Det 

finns en gemensam lokal drivkraft att utveckla platsen och att bruksområdet som centrumpunkt kan 

återuppstå.  
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2.2 Bruksområdet idag 

De lokala aktöerna har gjort följande nulägesbeskrivning av vad som finns på bruksområdet idag: 

❖ Ett centrum för ortens historia, med både
materiellt och immateriellt kulturarv

❖ Stora gräsytor och vissa skogspartier
❖ Tabergsån som löper genom området
❖ Äldre industribyggnader
❖ Lagerlokaler

❖ Verksamheter på platsen
❖ Vägar
❖ Graffiti
❖ Ett skyddsrum
❖ God atmosfär
❖ Människor som har idéer och tankar om

brukets framtid.

Bland de verksamheter som finns på platsen idag ingår: 

❖ Cajo keramik
❖ Dakabom
❖ Industrimuseet och Radiomuseum
❖ June fritid.

❖ Sawa Design
❖ Två fotostudios
❖ V-TAB reklam och skylt.

I nära anslutning till bruksområdet finns också: 

❖ Folkrörelsearkivet
❖ Folkets hus
❖ Pizzabruket
❖ Centrum

❖ Tågstationen
❖ Torsvik
❖ Elmia
❖ Grön dal (Tabergsådalen).

Bild från workshop på Industrimuseet den 10 oktober 2022 – vad finns det på platsen idag? 
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2.3 Vad är på väg att hända? 

Föjande förändringar som är på gång inom planområdet har identifierats. 

❖ Tyghuset ska flytta in i postens gamla sorteringshall i södra delen av museihuset

❖ Dakabom ska eventuellt utöka sina lokaler och önskar skapa en restaurang/café

❖ Tak-proffsen har flyttat

❖ CAJO keramik planerar för butik

❖ V-TAB ska använda en mindre del av sina lokaler och satsa på Skylt och reklam

❖ Kommunen ska påbörja planarbete 2024 för utveckling av bruksområdet.

I närområdet 

❖ Folkets hus framtid utreds

❖ Centrumutvecklingen med bibliotek, fritidsgård, platsbildning och bostäder – invigning i

slutet av november 2022.

2.4 Styrkor med Norrahammar 

De främsta styrkor som lyftes fram med samhället Norrahammar i den digitala medborgarenkäten 

var: 

❖ Grönska, natur och Tabergsån

❖ Det geografiska läget

❖ Människorna som bor i Norrahammars samhälle.

0 50 100 150 200 250 300

Grönska och naturupplevelser (254)
Tabergsån (190)

Det geografiska läget (183)
Människorna som bor här (169)

Offentlig service (skola, vård, fritidsverksamhet) (163)  
Historia och bakgrund (154)

Ytor för idrott och kultur (138)
Det lokala föreningslivet (95)

Butiker och handel (90)
 Bruksområdet (87)

Museet (77)
Vet inte (70)

Kafé och restauranger (52)
Allt är bra som det är (51)

Mötesplatser (34)
Lekytor (30)

Arbetsplatser (28)
Kulturupplevelser (17)

Övrigt (15)

Vad tycker du är det bästa med orten Norrahammar idag?
(upp till fem svar var möjliga att ange)
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Kvinnor och män är samstämmiga kring denna bild. Dock betonar kvinnor något oftare grönska och 

naturupplevelser än vad män gör.  

Unga och vuxnas bilder av vad som uppskattas mest med Norrahammar skiljer sig något åt. Det är 

framförallt de vuxna som betonar natur och grönska, medan barn och unga uppskattar kafé, butiker 

och ytor för idrott och kultur.  

Vad tycker du är det bästa med orten Norrahammar idag? 

(flera svar var möjliga) % av unga <19 år % av vuxna >18 år 

Mötesplatser 12% 3% 

Kafé och restauranger 21% 3% 

Butiker och handel 33% 7% 

Ytor för idrott och kultur 33% 18% 

Historia och bakgrund 4% 36% 

Det geografiska läget 7% 41% 

Tabergsån 16% 39% 

Grönska och naturupplevelser 9% 58% 

Tabell som visar vad unga respektive vuxna tycker är det bästa med orten Norrahammar. 

I intervjuer och workshops lyfts i tillägg framförallt att: 

❖ Mycket engagemang för och tro på platsen

❖ Nya verksamheter på bruksområdet tillför positiva värden. Kafét är väldigt uppskattat

❖ Bruksmiljön och tegelbyggnaderna är en resurs, och att bruksområdet var navet i samhället.

Vårt arbete i Norrahammar visar att det finns resurser i form av en positiv och stark tro på framtiden 

och utvecklingen, engagerade aktörer i en lokal utvecklingsgrupp som redan är etablerad och flera 

lokala aktörer som har idéer och vill bidra. 

2.5 Behov av utveckling 

Här presenteras vilka utmaningar och behov som finns i Norrahammar, med fokus på vad 

planområdet kan möta.  

Många beskriver det före detta bruksområdet som en okänd plats, som ”folk bara åker förbi”. De 

upplever ingen anknytning till området – i synnerhet yngre generationer och nyinflyttade. I samma 

anda har det uttryckts en känsla av Norrahammar som ett samhälle som inte har så mycket stolthet, 

en avsaknad av aktiviteter och att det mesta av livet försvann när den sista industrin lades ned 1991. 

Sammanfattningsvis är de främsta utmaningarna med Norrahammars bruksområde: 

❖ ”En plats som folk bara åker förbi”.

❖ Många upplever ingen anknytning till området. En del vet inte vad det är för plats.

❖ Området upplevs som stängt med barriärer.

❖ Saknar koppling till centrum.

Det finns en stark framtidsanda och uppdraget har handlat om att identifiera vilka frågor som är 

viktigast när området ska utvecklas.  
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Diagram som visar svar på frågan ”Vad tycker du är viktigast i utvecklingen av 
Norrahammars förnyade bruksområde?” 

Det som är viktigast i utvecklingen av Norrahammars bruksområde enligt enkätens respondenter är 

sammanfattningsvis: 

❖ Kafé och restauranger

❖ Bostäder

❖ Bevara och använd industribyggnaderna

❖ Aktiviteter för ungdomar

❖ Parker och grönska.

Även här är bilden relativt samstämmig mellan män och kvinnor. Dock lyfter kvinnor i högre 

utsträckning kafé och restauranger, att bevara och använda gamla industribyggnader, 

aktiviteter/lokaler för ungdomar, lekytor och mötesplatser. Män i sin tur lyfter i högre utsträckning 

bostäder, arbetsplatser och Tabergsån som viktiga i områdets utveckling.  

Bilden skiljer sig stort mellan unga (upp till och med 18 år) och vuxna (19 år och uppåt). Unga vill i 

större utsträckning ha butiker (22% av unga jämfört med 12% av vuxna). Intresset för parker och 

grönska är lägre bland de unga (14% jämfört med 40% bland vuxna) liksom att bevara och använda 

gamla industribyggnader vilket bara 4% av de unga jämfört med 47% av de vuxna upplever som 

viktigt.  

Enkätens resultat avseende vuxna prioriteringar stämmer överens med vad som har kommit fram i 

dialog med lokala aktörer. Därifrån bör det även lyftas att: 

❖ En del tycker att övernattningsmöjlighet behöver utvecklas på bruksområdet

0 50 100 150 200 250 300 350

Lokaler för kulturverksamhet (44)   
Övrigt (30)

Kafé och restauranger (332)
Bostäder (215)

Bevara använd gamla industribyggnader (202)  
Aktiviteter/lokaler för ungdomar (199)

Parker och grönska (189)
Evenemang och marknader (182)

Lekytor (132)
Arbetsplatser (112)

Tabergsån (106)
Mötesplatser (102)

Bredd av verksamheter (92)
Butiker (91)

Kulturupplevelser (59)
Vet inte (58)

Museum (53)
Offentlig service (skola, vård, fritids...) (49)

Vad tycker du är viktigast i utvecklingen av Norrahammars 
förnyade bruksområde?
(upp till fem svar var möjliga att ange)
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❖ Det är viktigt att det finns någonting att göra för barnfamiljer

❖ Berättelser från kulturhistorien bör presenteras på olika sätt (vilket specificeras i avsnittet

med åtgärder).

Mer resultat från enkäten med fokus på önskad utveckling återfinns i bilaga 6.5. 

Som synes är många positiva till utvecklingen av bostäder. Det väntas stärka Norrahammar som 

samhälle med ett aktivt centrum och ge kundunderlag för fler verksamheter. I enkäten fanns frågan 

vilka typer av bostäder som ansågs viktigast. Här blir det synligt att trots att det byggts en del nya 

hyresrätter i centrum så är efterfrågan stor på såväl hyresrätter som bostadsrätter. 

Diagram som visar hur många som tycker att olika bostadstyper och upplåtelseformer är viktigast. 
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2.6 Fem fokusområden för utvecklingen 

Utifrån kunskapsinhämtningen har vi ringat in fem fokusområden för utvecklingen av Norrahammar, 

som vi presenterar här. Fokusområdena är vägledande, ligger till grund för visionen och kan ligga till 

grund för framtida målformuleringar. De används för att strukturera de åtgärder och idéer som har 

föreslagits för genomförandet.  

1. Kulturarv och kulturmiljö som resurs

Samhället Norrahammar växte upp kring Norrahammars bruksområde, som var centrumpunkt, en 

viktig industri och arbetsgivare mellan slutet av 1800-talet och fram till nedläggningen 1991. En del 

byggnader finns kvar och minner om den aktivitet som en gång var. Delar av Norrahammars 

befolkning bär på minnet av det som en gång var en centrumpunkt, med personliga upplevelser av 

arbetet som pågick och livet runt omkring, med ett starkt föreningsliv bland annat. Andra 

Norrahammarsbor upplever ingen koppling till platsens historia. Ett bevarande och förädling av 

kulturarvet och miljöer bedöms vara avgörande för att sätta såväl bruksområdet som Norrahammar 

på kartan på nytt. 

2. Fysisk planering och gestaltning

Kommunen börjar planera områdets markanvändning runt 2024. Det finns önskemål att bygga 

bostäder, upplåta lokaler för verksamheter och säkra tillgång till gröna ytor. Det här temat fokuserar 

på de fysiska, synliga aspekterna av den kommande detaljplaneringen. Saker att tillvarata, förstärka 

och utveckla när det kommer till byggnader, kopplingar och allmänna platser. 

3. Lokaler för en mångfald av verksamheter

Idag finns en blandning av verksamheter som kräver stora ytor på området, museer i en före detta 

gräsklipparfabrik – och nya kreativa näringar har börjat hitta hit. Det är viktigt att det blir en 

ekonomiskt hållbar uthyrning av de lokalytor som finns och tillskapas. Verksamheter som har 

etablerat sig inom området bidrar redan idag till att stärka identiteten på Norrahammars 

bruksområde - och på så vis öka attraktiviteten. Verksamheterna bör erbjuda något för olika åldrar 

och plånböcker och gärna representera såväl näringsliv som ideell och offentlig sektor. 

4. En mötesplats för hela dalen

Många efterfrågar att Norrahammars bruk på nytt blir samhällets centrumpunkt. En plats som 

Norrahammarsbor, boende i Tabergsådalen och på sikt även turister besöker. Ett levande område 

där folk i olika åldrar bor, leker, arbetar, skapar, träffar varandra, konsumerar och upplever och som 

bidrar till ett Norrahammar med en meningsfull och attraktiv fritid för människor i olika åldrar. 

5. Besöksmålet Norrahammar

Det finns en tro på Norrahammars potential att bli en destination för besökare. Det geografiska läget 

i Tabergsådalen, nära det snabbt expanderade logistikcentrumet i Torsvik och med tillresande 

konsumenter idag ger en grund för utveckling av besöksnäring.  
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3 Vision 2035 

Bruket Norrahammar har utvecklats till en plats där boende, besökare och verksamma upplever 
en attraktiv bruksmiljö och tillgång till grönska. Det starka kulturarvet är en integrerad del i det 
nya. Bruket är hela kommunens smältdegel och mötesplats för kreativa verksamheter, tillverkning 
och produktion i mindre skala. 

De värdefulla kulturmiljöerna har i största möjliga mån tagits tillvara och fyllts med nytt innehåll. 
Brukets historia, Tabergsån, den plana marken i mitten av den kuperade Tabergsådalen och 
inramningen av grönskande branta klippor är starka resurser i områdets utveckling, liksom de 
verksamheter som finns och etablerar sig.   

Fler kreativa näringar och verkstäder med fokus på återbruk, konst, skapande och lätt tillverkning 
har hittat hit och bidrar till områdets attraktionskraft. Berättelser om bruksområdets betydelse för 
Norrahammar och nya verksamheter som anspelar på den tillverkning som låg till grund för hela 
ortens etablering stärker Norrahammars identitet – och anknytningen till platsen för såväl gamla 
som nya ortsbor. 

Norrahammarsbor i olika åldrar spenderar gärna sin fritid på hemmaplan. Bruket erbjuder något för 
en variation av människor och plånböcker. Det är en plats där vi umgås över generationer.  
Hyres- och bostadsrätternas arkitektur har en tydlig blinkning till bruksmiljön. Lokaler är efterfrågade 
för sin flexibilitet och miljön runt omkring. Bostäder, butiker, kafé- och mötesplats, 
museiverksamhet, kommun- och föreningsverksamhet befolkar området både på vardagar och 
helger, med besökare från hela Tabergsådalen, Jönköping, Torsvik, Elmia och omkringliggande län 
och regioner. 

Bruket bidrar till ett tydligare centrum och med en grönskande park och lekplats, odlingar och 
upplevelser av Tabergsåns unika natur- och kulturhistoriska värden. Gestaltningen är inspirerad av 
ortens historia och gör den tillgänglig på ett konstnärligt och inkluderande sätt.  

Det lokala engagemanget, minnet av och tron på platsens framtid driver utvecklingen på ett sätt som 
förädlar kulturvärden och gör platsen unik – Bruket Norrahammar är värt en resa i sig.  
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4 Åtgärder för genomförande av visionen 

I det här avsnittet finns en sammanställning av idéer, förslag och uttryckta behov som har utvecklats 

i de olika momenten (se metod) av arbetsprocessen, indelat i de fem fokusområdena: 

1. Kulturarv och
kulturmiljö som

resurs

2. Fysisk planering
och gestaltning

3. Lokaler för en
mångfald av

verksamheter

4. En mötesplats för
hela dalen

5. Besöksmålet
Norrahammar

Åtgärderna i det här avsnittet lyfter de viktigaste förslagen och behoven som har framkommit 

utifrån de fem fokusområdena, och är ett underlag för prioritering bland berörda aktörer.   

I takt med att arbetet sätts i gång och fortskrider, kan åtgärder läggas till, omformuleras och tas bort. 
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4.1 Kulturarv och kulturmiljö som resurs 

I Norrahammar är kulturarvet kring brukssamhället och bruksområdet betydelsefulla resurser när en 

ny vision nu antas. Kulturarv kan tillgängliggöras, användas och utvecklas för att bidra till hållbar 

platsutveckling och framväxten av en uppdaterad lokal identitet, som både nya och gamla invånare i 

Norrahammar kan knyta an till. 

I Norrahammar finns invånare som inte upplever några kopplingar till bruksområdet eller ortens 

historia. Och för en del är bruksområdet mest en yta som passeras. Den här avsaknaden av band, 

som en del invånare vittnar om, kan sannolikt mötas med ett identitetsbyggande kring 

bruksområdet som navet i samhället, och bidra till en ny och stärkt gemenskap. 

Kulturarvet som resurs 
Kulturarv kan vara materiellt (byggnader, föremål, kulturlandskap etc) och immateriellt (seder, 
traditioner, hantverk, högtider etc.). Kultur är allt som kan kallas spår av människor och mänskligt 
liv, och nya lager av kulturarv skapas varje dag när minnen förs vidare från generation till 
generation. 

Platsers kulturarv har betydelse för människors känsla av tillhörighet och sammanhang. Vi 
använder spår från det förflutna för att skapa sammanhang och mening i nuet, vilket i sin tur har 
stor betydelse för förutsättningarna för en sammanhållen och socialt hållbar samhällsutveckling – 
inte minst i tider av polarisering, osäkerhet och stor förändring. 

Ur ett tillväxtperspektiv är bruksområdets historiska byggnader viktiga kulturarvstillgångar. Över 
hela västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, 
caféer och trendiga arbetsplatser. Intressanta internationella exempel på hur industrimiljöer 
anpassats till ny verksamhet finns i flera europeiska länder. Till exempel i form av The Epic, ett 
otroligt populärt museum om Irland och irländare, inhyst i ett före detta tobakslager byggt på 
1800-talet i Dublins gamla hamnkvarter, eller de storskaliga och spektakulära tyska satsningar som 
IBA Emscher Park, Zeche Zollverein och IBA Fürst-Pückler-Land in Lusatia (Brandenburg). 

Kulturarv som direkt resurs för kommersiella erbjudanden/aktiviteter och tillväxt kan delas in i två 
kategorier: 

❖ Kultur som produkt. Den kulturella aktiviteten eller miljön/platsen är själva
produkten/tjänsten. Till exempel ett museibesök eller upplevelsen av en medeltida
borgruin.

❖ Kultur som resurs. Den kulturella miljön utgör en viktig bas och utvecklingstillgång för
försäljning av andra varor/tjänster. Till exempel den gamla industrimiljön som
produktionsplats och varumärke eller renässansslottet som hotell eller
konferensanläggning.

Gränserna mellan de två huvudkategorierna är ofta flytande och inte sällan är kulturaktiviteterna/ 
miljöerna både en säljbar produkt i sig och en infrastrukturell bas för försäljning av andra 
produkter. 

Med de nyare etableringarna på området har en positiv nyfikenhet till platsen börjat gro och det 

finns en stark tro på en framtida utveckling att sätta platsen på kartan – detta är viktigt att bygga 

vidare på. Formuleringar om bruksområdets ”sanna identitet” och ett ”återerövrat hjärta” signalerar 

vikten av att arvet inte glöms bort. 
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I Bruket Norrahammar finns såväl det omfattande Industrimuseet i före detta fabrikslokaler och 

fabriksbyggnader i tegel som utgör en miljö till vilken allt fler aktörer lockas. 

Det finns därtill en rik kunskap och berättelser om platsens historia bland invånare, på museet och 

det närliggande Folkets hus och Folkrörelsearkivet. Sammantaget bedöms detta innebära en stor 

möjlighet att sätta platsen på kartan och tillföra värden till platsen som annars inte finns, såväl som 

att stärka platsens identitet och i förlängningen många Norrahammarsbors koppling till platsen.  

Genomförande 

Inventera platsens kulturmiljövärden tillsammans med lokala aktörer 

❖ Den stora kunskap som finns om platsen bör tas tillvara inför den kommande

exploateringen. En grupp där verksamma i området idag och personer med hög historisk

kompetens tillsammans går igenom befintliga byggnader och ytor såväl som diskuterar vilka

fysiska element i form av gator, entréer, kopplingar och byggnader säkerställer att områdets

potential tas tillvara på bästa sätt. Verksamma på platsen är där dagligen, året om och

känner platsen som den är idag väldigt väl. Exempelvis har specifika fönster och potentialer

med befintliga lokaler nämnts. Det är en unik resurs för att få förståelse för platsens värden

och unicitet idag. Även det immateriella kulturarvet i form av historier, händelser och

personer bör inventeras.

Bevara och förstärk den fysiska bruksmiljön 

❖ Bevara och utveckla befintliga byggnader som har kulturhistorisk betydelse. (Detta utvecklas
under avsnittet Fysisk planering och gestaltning).

❖ Bevara och förstärk den gamla vägen genom bruksområdet. (Detta utvecklas under avsnittet
Fysisk planering och gestaltning).

Tillgängliggör kunskap om områdets historia 

❖ Gör berättelsen om brukets historia tillgänglig i utvecklingen av området. Industrimuseet,
Folkrörelsearkivet och Folkets hus är viktiga aktörer för att formulera och sprida berättelser
om platsens historia och industrimuseet gör ett omfattande arbete med historieberättande
redan idag. Därtill är museet aktivt i lokalsamhället och anordnar konserter, julmarknad med
mera.

❖ Den lada som finns bakom museet innehåller osorterade föremål och dubbletter. Det
”oregisserade” innehållet kan sannolikt bli en attraktion i sig, exempelvis för barn.
Föremålen skulle kunna användas som rekvisita, till exempel i ett ”barnens bruksområde” –
där de får leka och lära med inspiration av platsens kulturarv.3

❖ Sätt ut skyltar på området där rivna byggnader har legat och på de byggnader som finns
kvar. Skyltarna ska innehålla texter och eventuellt bilder som berättar om byggnadernas
historia

❖ Utveckla gärna andra sätt att berätta historien än genom uppvisning av föremål, skyltar och
bilder.

❖ Namnge gator och platser så att de anspelar på eller återanvänds från brukstiden.
Namngivningen av gator med mera bör också ha en genusmedvetenhet.

3 På norra Gotland finns ett lyckat exempel att snegla på. Friluftsmuseet Bungemuseet har skapat ”Barnladan” 
där utgallrade föremål används som rekvisita i miljöer som gestaltar 1800-talets handelsbod och lantgård. Barn 
åker både från trakten och långväga för att leka här. 
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❖ Låt utformningen av allmänna platser referera till bruksområdets historia. Här finns
möjlighet att samverka med lokala konstnärer och aktörer med anknytning till platsen.

o Lek- och eventuella aktivitetsytor på bruksområdets tema
o Offentlig konst med referenser till områdets historia
o Möbler och lampor utomhus, exempelvis tillverkades bänkar i gjutjärn
o Växter, odling och de gröna ytorna kan hämta inspiration från kulturarv kopplat till

matförsörjnings- och trädgårdshistoria i brukssamhället Norrahammar.

Lokala verksamheter som anknyter till områdets historia 

❖ Kafé, studios eller butiker på området kan presentera berättelser om platsen och byggnader
i form av fotografier eller små texter – såväl inomhus som på fasaderna.

❖ Inredning, utemöbler och skyltar kan ha en röd tråd som relaterar till historien – gärna i
genomtänkt och nutida tappning.

❖ Hantverkare inom skrån vars historia har kopplingar till brukets och det småländska
brukssamhället skulle kunna ha sina lokaler här.

❖ Bryggeri eller destilleri med lokal profilering av dryck.
❖ Mathantverk med lokal förankring.

Exempel att inspireras av. I den digitala enkäten identifierade invånarna i Norrahammar själva 
platser som de vill ska inspirera utvecklingen av bruksområdet, såväl i närområdet som på andra 
håll i landet och i världen. I närområdet lyftes Tändsticksområdets användande av gamla lokaler 
som mycket populär. Hela listan med tips för inspiration finns i bilaga 6.4. 
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4.2 Fysisk planering och gestaltning 

Under utvecklingen av bruksområdet spelar den fysiska planeringen och gestaltningen en avgörande 

roll. Till stor del är det här medskick till den kommunala planprocessen, men en del går att påbörja 

tidigare. 

Bevara och använd befintliga byggnader som har kulturhistorisk betydelse 
Områdets absoluta unicitet är ”brukskänslan” och den äldre industrimiljön som gestaltas i form av 
de byggnader som finns kvar på området. Planprocessen bör ta tillvara och utveckla de värden som 
finns, i synnerhet i form av äldre industribyggnader på platsen. Invånare och aktörer nämner 
specifikt att byggnaderna med tegelfasader ger området sin unika, tilltalande brukskaraktär.  

❖ Möjligheten att konvertera industribyggnader för att möjliggöra användning av lokalerna bör
undersökas som det prioriterade alternativet.

Nya byggnader bör tydligt förhålla sig till befintliga platser 

❖ Skala och gestaltning av ny bebyggelse bör tydligt förhålla sig till platsens förutsättningar.
Tegel och trämaterial på fasader som harmoniserar med befintlig bebyggelse. I enkäten
anger flera att de nytillkomna hyreslägenheterna i centrum, samt förskolan bredvid
planområdet är uppskattade för sin utformning. Till exempel kan nya byggnader ha tegel
som en sockelvåning.

Koppla ihop bruksområdet med platser och målpunkter 

❖ Bruksområdet upplevs som stängt med höga murar och stängsel. Ett önskemål är att öppna

upp bruksområdet genom att stärka entréer och ta bort barriärer som skapar instängdhet.

❖ Stärk kopplingen till centrum, exempelvis genom att ta ner stängsel runt området och låt

centrum fortsätta genom June Fritid bort mot Dakabom.

❖ Utveckla möjligheten att nå slänterna på andra sidan Tabergsån. Det finns önskemål om att
stärka kopplingen till skogen på andra sidan ån för att bland annat kunna leka där, eller
skapa en klätterpark och utnyttja topografin. En tydlig väg till vandringsleden från
planområdet efterfrågas.

❖ Bevara och förstärk den gamla vägen genom Bruksområdet, eventuellt i form av en gång- 
och cykelväg genom området. Bilar och tung trafik kan fortsatt gå runt området längs
Hammarvägen som idag.

❖ För att slussa in trafik till exempelvis V-TAB så har det föreslagits att Gjuterigatan återskapas,
som tidigare var belägen strax norr om Energiverkets fastighet.
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Kartbild från 1946. Gjuterigatan finns med på kartan, men inte Bruksgatan. Bruksgatan kom troligtvis till 
1956–57 då postadresser övergick från postlåda till gatuadress. Bruksgatan gick in framför huset 
Gabrielsbygget, den svängde lite norrut vid uthuset och gick till Bruksgatan 3 som låg lite ensamt för sig. 
Källa: Folkrörelsearkivet. 

Skapa en dynamisk och levande plats 

❖ Bygg i mänsklig skala - kontakt med marknivån är önskvärd.
❖ Aktivering av bottenvåningar är något som flera har efterfrågat för att det har potential att

skapa liv längs gatan vid olika tider på dygnet.

Utveckla de allmänna platserna 

❖ Tillskapa ett attraktivt grönområde i bruksområdet i form av exempelvis parker, lekplats,
promenadstråk och möjlighet till aktiviteter.

❖ Stärk tillgången till Tabergsån. Det råder konsensus om Tabergsån som ett av de viktigaste
visuella, rekreativa och identitetsskapande elementen för planområdet. Ån är överdäckad på
planområdet, och går delvis under en byggnad. Gör den porlande Tabergsån är synlig och
tillgänglig genom att exempelvis:

o Rensa bort sly längs ån – möjligt på kort sikt
o Frigör och avtäck ån, gör den synlig och tillgänglig igen
o Skapa ett promenadstråk längs ån.
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4.3 Lokaler för en mångfald av verksamheter 

På många liknande platser i såväl Sverige som internationellt så sker en utveckling i före detta bruks- 

och industrimiljöer. En del av det som lockar är tillgången till något billigare lokaler än i centrum, 

men också känslan av ”magi” – berättelser och romantisering om det som varit, miljöer som 

värderas som estetiskt tilltalande och med utrymme att kreativt påverka miljön såväl inom- som 

utomhus. Detta är applicerbart på Norrahammars bruksområde idag och något som lyfts som 

attraktivt av de verksamheter som finns på området.  

Det här avsnittet omfattar de mest konkreta förslagen på verksamheter inom näringsliv, 

civilsamhället och offentlig sektor. Fokus är på behov av och användning av lokalerna i området. 

Genomförande 

En tydlig strategi för lokaluthyrning som förstärker platsens identitet 

Eftersom kommunen står som ägare till lokalerna på bruksområdet finns goda möjligheter att arbeta 

för en variation av verksamheter som riktar sig till olika målgrupper. De så kallade kulturella och 

kreativa näringarna är de som troligtvis har störst intresse för och driver efterfrågan på de befintliga 

lokalerna, på kort sikt. Från kommunen finns en önskan om återknytning genom etablering av lätt 

tillverkning i liten skala. 

❖ Uthyrningen av lokaler bör styras av en tydlig strategi för lokaluthyrning som stärker

platsens identitet.

❖ På kort sikt bör ett kafé med utökade öppettider och gärna en restaurang som kompletterar

befintligt utbud av pizzor och med rättigheter kunna etableras, exempelvis genom Dakabom.

❖ Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) arbetar för att finna lämpliga lokaler för egna

verksamheter och verksamheter som de stöttar.

❖ Syret står utan lokaler från 2023.

❖ Tabergsådalens Kulturhus. Önskar komplettera engagemanget runt Industrimuseet och nå

en lite yngre målgrupp med engagerade, samt bidra till aktiviteter för ungdomar.

❖ Verksamheter som etablerar sig får gärna relatera till platsen och nischa sig mot lättare

tillverkning.

❖ För att skapa attraktivitet är mindre och gärna flexibla lokaler och längre kontraktslängd

efterfrågat.

Undersök intresse och potential hos utvalda verksamhetsområden 

På längre sikt bör intresse och behov av lokaler för utvalda verksamhetsområden undersökas. 

Näringslivsavdelningen kan provtrycka näringsverksamheter om bedömningen görs att det finns eller 

kan bli en reell efterfrågan på dem. Avdelningen kan även undersöka marknaden, kartlägga 

förutsättningar för etableringar, föra dialog med näringslivet om intresse för platsen. Småland 

Turism och verksamheter på plats har också nätverk och kan gå ut med konkreta förfrågningar, 

undersökningar om intresse att etablera sig. Verksamheter med preliminärt intresse inkluderar: 

❖ Enskilda näringsidkare, ofta inom den kreativa sektorn.

❖ Kommunens egna behov av lokaler för exempelvis vård och omsorg och utbildning. Det finns

efterfrågan på särskilt boende för äldre, trygghetsboende och vårdcentralen har eventuellt

behov av nya, större lokaler.



22 

❖ Det som främst har efterfrågats av invånare och lokala aktörer är kafé och restaurang,

livsmedelsbutik för att bredda det lokala utbudet samt mindre och unika butiker, gärna på

temat återbruk och vintage.

❖ Övernattningsverksamhet (se vidare under temat Besöksmålet Norrahammar).

Verksamheterna på plats arbetar tillsammans för att skapa en attraktiv utomhusmiljö 

Platsen är idag attraktiv, bland annat för att det finns möjlighet att påverka även utsidan av 

lokalerna, på gatan och parkering. Det är ett sätt att stärka platsens karaktär idag och kan locka till 

sig fler intressenter med samma profil.  

❖ Om flera verksamheter flyttar in, med delvis olika intressen, kan det finnas behov av att en

gemensam plan skapas.

❖ Den kreativitet och de idéer som finns på platsen stärker karaktären idag. Flera

verksamheter och aktörer kan delta och bidra i det här arbetet, såväl med utsmyckning

utomhus runt de äldre byggnaderna på kort sikt, som med marknadsföring.
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4.4 En mötesplats för hela dalen 

Många efterfrågar att Norrahammars bruk blir en centrumpunkt och en plats som 

Norrahammarsbor, boende i Tabergsådalen och gärna även turister på sikt besöker. Ett levande 

område där folk bor, leker, arbetar, skapar, träffar varandra, konsumerar och upplever och som är 

en del av centrum men också bidrar till ett Norrahammar med en meningsfull och attraktiv fritid för 

människor i olika åldrar. Att människor umgås över generationer önskar många. 

Idéerna är många och behöver prioriteras och konkretiseras: 

”Öppna upp bruket som den självklara ytan för möten, innovation och skapande 

igen”  

”Skapa ett innovationskluster kring upcycling. Bjud in verksamheter som kopplar 

an till bruksområdets historiska nisch och drar nytta av know-how, image och 

lokalytor. Ett innovationscentrum för skapande” 

”Skapa en mötesplats för hela dalen.” 

Genomförande 

Tillfälliga events för att rikta ljus mot platsen 
På kort sikt finns stor potential att öka intresset för bruksområdet, och skapa mötesplatser, genom 
tillfälliga events.  På bruksområdet har det tagits flera initiativ till evenemang av tillfällig karaktär. 
Industrimuseet har haft en central roll och anordnat bland annat konserter och julmarknad. Med 
tillfälliga events kan folk lockas till platsen, och vara med och skapa den. Kommunens årliga aktivitet 
septemberljus riktade hösten 2022 ljuset mot de före detta industribyggnaderna med tegelfasader. 
Det lockade många besökare och innehöll även aktiviteter för barn. Ett utmärkt sätt att locka folk till 
Norrahammars bruksområde! 

❖ Det är bra med en genomtänkt plan för vilken sorts events som genomförs.
❖ En del verksamheter på området har synkat sina öppettider under helger och tillsammans

med exempelvis Industrimuseum kan aktiviteter med fördel planeras tillsammans.
❖ De stora tomma lokalerna kan vara en möjlighet för exempelvis konserter.

Rekreation och grönska 

Det många uppskattar idag med Norrahammar är närheten till naturen. I centrum säger flera att det 

saknas parkmiljöer. En stark önskan är att det nya bruksområdet bidrar till en grönskande, rekreativ 

och aktiverande miljö i centrum.  

❖ Promenadstråk längs Tabergsån

❖ Att det får karaktären av utflyktsmål

❖ En park med aktiviteter, lekytor och gärna kafé

❖ Gemensamma odlingar.

Ett spirande kulturliv  
Det förekommer olika förslag för att göra platsen till ett kulturellt center. 

❖ Konstnärer kan verka i lokalerna
❖ Galleri och Konstinstallationer
❖ Möjligheten att uppleva konst och kultur
❖ En del efterfrågar en scen
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❖ En konsert eller kulturfestival som sätter Norrahammar på kartan.

Skapa aktiviteter för barn och unga 

❖ Efterfrågade aktiviteter för barn och barnfamiljer inkluderar lekplats (med grillar för att nå
även de vuxna), utflyktslekpark, Upptech i miniatyr.

❖ Det som oftast önskas av ungdomar är platser för skate (gärna inomhus, likt Bryggeriet i
Malmö), ytor för häng och ett kafé.

❖ Vuxnas förslag till aktiviteter för ungdomar är dessutom skapande kulturverksamhet,
aktiviteter kring gejming eller en mekarverkstad för motorburburen ungdom.
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4.5 Besöksmålet Norrahammar 

Norrahammars belägenhet i Tabergsådalen ger flera intressanta möjligheter att utveckla turism, inte 

bara kring bruksområdet utan på flera platser längs Tabergsådalen. Sluttningarna, de gröna 

bergsväggarna och den slingrande Tabergsån anses vara natur värd att uppleva. Dakabom och CAJO 

keramik har redan idag kunder från andra svenska städer. Attraktioner och aktiviteter som har 

pekats ut som värdefulla ut ett besöksnäringsperpsektiv är: 

❖ Tabergsgruvan och Tabergstoppen

❖ Vandringslederna håller som ett naturresemål med sin “trolliknande” skog, men standarden

behöver höjas

❖ Cykling

❖ Närheten till det expanderande logistikcentrat i Torsvik kan ge ett underlag av besökare i

synnerhet på vardagar i form av mötesrum, matservering och övernattning.

Genomförande 

Kraftsamla i hela dalen 
❖ Gör något som kopplar ihop de olika orterna längs Tabergsådalen och deras

identitet/historia
❖ Utveckla attraktioner
❖ Samverka med Torsvik för att få gäster till Norrahammar
❖ Marknadsför platsen (Småland Turism kan hjälpa till här). Destination Jönköping är också en

aktör att engagera.

Utreda efterfrågan på hotell/övernattning 

Enligt flera aktörer kan möjligheten till övernattning locka till området och det finns en upplevd 
efterfrågan på övernattningsmöjligheter. Olika typer av övernattning har föreslagits: 

❖ Residensboende för kulturutövare
❖ Bed & breakfast
❖ Hotell nischat mot Torsvik (på vardagar)
❖ Upplevelsehotell (referens Steam hotel i Västerås, Nääs fabriker i Tollered).

Det finns en övernattningsverksamhet i Norrahammar, som kan involveras ytterligare i den här 
diskussionen. Marknaden för och intresset av en nyetablering av övernattningsmöjlighet inom 
bruksområdet behöver utredas. 
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5 Rekommendationer 

Norrahammar befinner sig i en unik position för utvecklingen av bruksområdet. Det finns ett starkt 

lokalt engagemang och en framtidstro som är en resurs för utvecklingen. Denna behöver värderas, 

underhållas och respekteras, men inte tas för given. 

Bland Norrahammarsborna är inställningen mycket positiv till att utveckla bruksområdet med 

bostäder och verksamheter, samtidigt som områdets gröna och kulturhistoriska kvalitéer tillvaratas. 

Det finns en efterfrågan från näringsidkare och kulturutövare att etablera sig i området. Den inslagna 

vägen är hittills framgångsrik och uppskattad av såväl invånare som verksamheterna i området. 

Verksamheter som etablerar sig bidrar till att stärka områdets attraktivitet. När bruksområdet 

omvandlas till bostadsområde i centrum är en rekommendation att det finns ett utbud som lockar 

en bred målgrupp mer än för konsumtion. 

Visionen och metoden för genomförande som presenteras i denna rapport sammanfattar de lokala 

aktörernas och invånarnas önskemål inför platsens utveckling. Den utgör en plattform att jobba på 

för framtiden, och är ett levande dokument under resans gång.  

5.1 Behov av samordning 

För att framgångsrikt arbeta mot visionen krävs ett målmedvetet ledarskap, en tydlig samordning 
mellan alla berörda aktörer, och en kontinuerlig dialog med invånarna i Norrahammar.  

Det behövs en aktör med samordningsansvar för det långsiktiga utvecklingsarbetet i genomförandet 
av den gemensamma visionen, vilken kan jobba över förvaltnings- och aktörsgränser. Initialt är det 
naturligt att Jönköpings kommun tar på sig den centrala rollen.  

I Norrahammar är en planprocess och exploatering förestående, vilket ställer krav på samordning 
mellan den lokala nivån, den formella planprocessen och fastighetsuthyrning. Hur synkas den 
kortsiktiga utvecklingen som är påbörjad och som önskas, med planprocessen? Vad kan hända nu, 
hur länge? Rollen som samordnare/platsprojektledare håller ihop denna process och driver den 
framåt. 

Tidigare erfarenheter visar att för att lyckas med att utveckla platser måste den lokala nivån aktivt 
backa upp verksamheten, inte nödvändigtvis med kapital men med tid, engagemang och strukturellt 
understöd. Det är många aktörer och verksamheter som har ett intresse i bruksområdets utveckling. 
Vi rekommenderar att en eller flera arbetsgrupper för utveckling av bruksområdet bildas, vilken 
träffas kontinuerligt för att samordna utvecklingen och arbeta med genomförandet.  

5.2 Ett område för alla – planera för olika målgrupper 

Bruksområdet har potential att skapa gemenskap och en tydligare identitet i Norrahammar. Idag är 

det en relativt homogen grupp som är som mest aktiv i utvecklingsarbetet. För att skapa ett område 

för alla behöver fler inkluderas i utvecklingsarbetet, till exempel barn och unga samt utrikesfödda.  

Barn och ungas önskemål om framtidens bruksområde skiljer sig väsentligt från de vuxnas. Att 

arbeta målmedvetet med barnperspektivet är en framgångsfaktor som bör särskilt beaktas. 

Inkluderande historieberättande 

Genuskunskap är ett viktigt redskap i arbetet med kulturarv när det används för att synliggöra de 

konstruerade koder, attityder, normer och dylikt som ofta omedvetet tillskrivs människor utifrån 
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deras biologiska kön. Inför det fortsatta utvecklingsarbetet är det därför viktigt att vara medveten 

om, och uppmärksam på vems kulturarv som väljs att bevara, förmedla och tillgängliggöra, även på 

vilket sätt och vilka som tillåts att göra det. 

Ofta är det männens historia, män som ägare och arbetare och bilder på män som syns och berättas 

om. Det är nyttigt att någon frågar ”Vems historia berättas och varför?” och att kvinnor och barns 

berättelser också är synliga. Kommunen kan mer synliggöra historiska personer som varit 

utrikesfödda såväl som arbetskraftsinvandring till den före detta industrin. Kvinnor har utfört viktigt 

hushållsarbete men även deltagit i industrins produktion, och vad hade barn och unga för 

levnadsvanor? 

5.3 Nästa steg 

De idéer för genomförande av visionen som framkommit under processen har stor potential och 
lokalt ägarskap. De behöver prioriteras och konkretiseras för att säkerställa att arbetet blir 
realiserbart och långsiktigt hållbart.  

En kommunikationsplan bör etableras. Kommunikationen om områdets utveckling och dialogen med 
de boende i Norrahammar och Jönköping i stort är av yttersta vikt. Det handlar om att prata och 
lyssna inåt och utåt, vara transparenta och upprätthålla och bredda engagemanget för platsen. 
Aktuell information om visionen och arbetet med områdets utveckling behöver nå alla berörda.  

Avslutningsvis vet vi att samarbete och innovation behövs för att lyckas. Den mentala bilden av och 
attityden till omställning är också viktig. Det är Norrahammarsborna själva som har makt, kraft och 
möjlighet att ändra på saker och ting. Det krävs engagemang, kompetens och politisk vilja. Det anser 
vi finns i Norrahammar idag vilket är mycket goda förutsättningar i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
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6 Bilagor 

6.1 Aktörskartläggning 

Följande aktörer har konsulterats, intervjuats och deltagit i arbetet. 

Lokala aktörer 

Verksamma på bruksområdet 

❖ V-TAB

❖ Dakabom

❖ Industrimuseum

❖ Cajo keramik

❖ (June fritid har kontaktats).

Övriga 

❖ Folkrörelsearkivet

❖ Tabergsådalens kulturhus

❖ Frisör

❖ Folkets hus

❖ Konstnären Kristina Gadh

❖ Norrahammars vårdcentral

❖ Tyghuset i Taberg

❖ Ytterligare invånare i utvecklingsgruppen Norrahammar.

Kommunen 

❖ Projektledare kommundelsutveckling (uppdragsgivare)

❖ Näringslivsavdelningen, chef

❖ Planarkitekt, planhandläggare för området

❖ Mark- och exploateringsingenjör för området

❖ Fastighetsavdelningen med ansvar för lokalerna på området

❖ Kultur- och fritidsförvaltningen, chef

❖ Flahultskolan årskurs 6–9.

Regionalt 

❖ Småland Turism.
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6.2 Visionsworkshop 10 oktober 

Upplägg 

❖ Nuläget – vad finns på platsen idag?

❖ En första sammanställning av enkätsvaren – kort presentation

❖ Fokusområden för platsens utveckling presenterades

❖ Visionen – vi presenterade ingredienser till visionen att reagera på

❖ Idéutveckling runt fyra fokusområden – i fyra grupper.

Deltagare 

❖ Smålands Turism

❖ Tabergsådalens kulturhus

❖ V-TAB

❖ Invånare, designer

❖ Invånare

❖ Dakabom

❖ Konstnär Norrahammar

❖ Folkrörelsearkivet

❖ Industrimuseet

❖ Folkets hus

❖ Kommundelsutvecklare

❖ Mark- och exploateringsingenjör

❖ Planarkitekt

❖ Fastighetschef

❖ Fastighetsansvarig

❖ Näringslivschef

❖ Tf. avdelningschef kultur och bibliotek.

6.3 Möte och workshop 28 november 

Upplägg 

❖ Vision – presentation och reflektion

❖ Rekommendationer från Living Cities

❖ Fem fokusområden för genomförandet – och vad är nästa steg?

Deltagare 

❖ Smålands Turism

❖ Invånare, designer

❖ Dakabom

❖ Folkrörelsearkivet

❖ Industrimuseet

❖ Folkets hus

❖ Tyghuset Taberg

❖ Kommundelsutvecklare

❖ Mark- och exploateringsingenjör

❖ Fastighetschef

❖ Fastighetsansvarig

❖ Verksamhetschef fastighetsförvaltning.
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6.4 Exempel att inspireras från 

Aarhus: Godsbanen  
Arvika: Rackstadkolonin/museet utanför Arvika 
Bad essen 
Bankeryd centrum och promenadslingor som 
finns i närheten 
Berlin 
Borås: Stadsparken och området runt viskan i 
centrum. 
Dalsland: Not quite 
Dubai: Office of the Future 
East London: Shoreditch  
Ekobyn 
Eksjö 
Eskilstuna: Munktellområdet 
Event center 
Gränna: Brahegatan, mysigt och pittoreskt! 
Göteborg: Haga, Krokslätts fabriker, Packhuset, 
Magasinsgatan och diverse stadsdelar som 
blandar nytt och gamla bruk. 
Habo centrum (blommor och växter) 
Halmstad Aktivitetscenter 
Happy Time 
Helsingborg: Engelska radhusen 
Hiroshima: Optical Glass House 
Hjo 
Holland 
Huskvarna: Smedbyn och mjölkafållans 
lekparker 
Höganäs: Spritan, saluhall/restaurang/keramik 
Högskolans inkorporerande av JMV 
Jönköping: stan, Asecs, Friaredalen som 
parkområde, Hundrastgården och lekplatsen 
som ligger vid kolgården, KFUM och KFUMs 
skatepark, Konstgräsplanen i Tenhult, 
Lägenheterna vid Åsasjön, Munksjöstaden o 
den nya bryggan/strandpromenaden, 
Rådhusparken, Tabergs topp, Torpa, 
Tändsticksområdet med användandet av gamla 
lokaler, Ungdomens hus, Rudenstams 
gårdsbutik o kafé, Isaberg, Kulturskolan, 
Östrängen konsthall (verksamheter som byggs 
underifrån) 
Karlstad: Kasernhöjden 
Malmös och andra storstädernas torg 
Malmö Saluhall 
Mölndal vid ån. 
Mölndal: Ni kan lära er hur ni INTE ska göra 
genom att titta på forsåker där de river och 
raderar 

Kristianstad: parken i centrala i Kristianstad 
Kungsängen är ett område med varierade hus, 
lite för trångt byggt 
Kålgården med närhet till Ica Maxi 
Kålgårdens lekplats 
Kärnekulla för utbud.  
Köpenhamn: Christiania 
Köpenhamn: Pappirholmen 
Las Vegas container park, men med lokal 
arkitektur. 
Limmared har en jättefin hem stor lekgård till 
alla åldrar. x 2 
Lindome: Spinneriet 
Linköping 
London: Camden market 
Malmö, folkets park och Stapelbäddsparken. 
Malmö: Bryggeriet 
Norrköping: har ett fint område med äldre 
industribyggnader som blivit en mysig kulturell 
oas. Knäppingsborg och gamla bomullsfabriken, 
Åby centrum, centrum utmed strömmen. 
Nääs fabriker 
Oslo: Grunerløkka och litteraturhuset 
Pilane skulpturpark 
Potsdam 
Ronneby: Kulturcentrum i  (f d emaljerverk nu 
restaurang, konsthall, ko 
Skövde 
Stockholm: Fryshuset, Gasverksområdet i 
Hjorthagen, Lilla Essingen, Marcusplatsen 
Sickla, Norra djurgårdsstaden, 
Slakthusområdet, norra Hammarbyhamnen, 
Chokladfabriken, Kvarnholmen, Tensta 
konsthall 
Sundbybergs centrum 
Tengah 
Tjörn: Skulptur och konstparker 
Tranås: Spa hotellet 
Ulricehamn: Gamla bogesunds väveri, 
Ulricaparken,  
Umeå: Skulptur och konstparker 
Uppsala: Allis och Rosendal 
Vadstena 
Varberg: Bruket och Strömma farmlodge 
Vauban Freiburg 
Värnamo: Gummifabriken 
Växjö 
Walmer Castle & Gardens Learning C. 
Wanås: Skulptur och konstparker 
Wiared: Bruket 
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Norrahammar centrum, Dakabom, Folkets hus, 
Höggärdet, Bruksområdet 
 

Ängelsberg: Skulptur och konstparker 
 

Andra områden som kan vara inspiration för utvecklingen av bruksområdet kan vara Göteborgs 

sockerbruk, Slakteriområdet i Västerås och Roma sockerbruk på Gotland. 

 

6.5 Mer resultat från enkäten 

Reflektioner om hur respondenterna vill att bruket ser ut och upplevs i framtiden! 
 
Totalt har 369 fritextsvar kommit in på frågan. De flesta bidrar med flera förslag på hur bruket kan se 
ut i framtiden. Genomgående i nästan alla svar är en vilja att utveckla området från hur det ser ut 
idag till något som kan vara en resurs för Norrahammar. Endast ett fåtal av respondenterna vill 
bevara området som det är idag, medan majoriteten vill använda bruksområdet som en resurs för en 
framtida utveckling. Någon enstaka vill riva området och bygga helt nytt.  
 
Brukets historia manifesterad främst av den byggda miljön i form av tegelhusen är en viktig resurs 
som ska användas i utvecklingen av bruksområdet. Få vill bevara platsen som den är. Nästan alla vill 
att den ska utvecklas men att ”de fina husen” ska bevaras och fyllas med ny verksamhet (nyare 
plåthus identifieras inte som viktiga att bevara). Museet lyfts fram som viktigt av många. Några vill 
återskapa det gamla gatunätet där bruket var en naturlig mittpunkt i Norrahammar snarare än en 
plats en passerade runt/förbi. Det immateriella kulturarvet är det inte många som nämner mer än 
som möjligheten att använda områdets historiska verksamhet som en röd tråd i den vidare 
utvecklingen.  
 
Restauranger och caféer/fik är den mest efterfrågade funktionen i bruksområdet. Funktionen är 
viktig som mötesplats och för att levandegöra området på olika tider på dygnet. ”En restaurang som 
inte är en pizzeria” är en vanlig kommentar, och några efterlyser restauranger med 
utskänkningstillstånd. Bland de unga är McDonalds och MAX populära önskemål.  
 
Många vill ha butiker och främst mer unika butiker som lokalt hantverk eller ”udda” saker. Dakabom 
lyfts fram som ett bra exempel. Några nämner behov av större matbutiker.  
 
Generellt är respondenterna väldigt positiva till att bostäder byggs på området. Detta dels för att det 
behövs bostäder i Norrahammar, och för att det skapar ett underlag för ett levande centrum och 
kunder som kan möjliggöra den önskade butik- och restaurang/kaféverksamheten. Många är 
positiva till bostäder i de ombyggda tegelhusen.  
 
Arbetsplatser och verksamheter som nämns till platsen kretsar kring kreativa näringar, hantverk och 
skapande. Någon nämner också co-working, medan en del unga lyfter behovet av arbetsplatser som 
kan anställda dem.  
 
Natur och grönytor står i fokus för många av svaren. Tabergsån är viktig och bör tas upp i dagen 
genom hela området. Träd och grönytor är viktiga för rekreation. Många efterlyser lekparker vilket 
de tycker saknas idag, och flera vill ha ytor för generationsöverskridande aktiviteter.  
 
Flera förslag om idrottsytor inkommer bland svaren. Flest är förslagen om en skatepark, men även 
fotbollsplan, idrottshall, frisbeegolf-bana, bouleplan, isplan, utegym, basket och handbollsplan finns 
bland svaren.  
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Att bruket blir en naturlig del av centrum uppfattas som viktigt – den naturliga mittpunkten för livet i 
Norrahammar. Bruket önskas också bli ett besöksmål även för de som inte bor i Norrahammar. 
 
Kopplat till tanken om ett naturligt centrum är också önskemålet om mötesplatser för olika 
målgrupper, på olika tider på dygnet och året. Caféet upplevs som viktigt här, men även andra typer 
av mötesplatser och gemensamhetslokaler.  
 
Hur området känns är viktigt för respondenterna, och väldigt många nämner vikten av att det känns 
levande, mysigt, trevligt och fint, samt att det är en trygg plats där en vågar röra sig.  
 
Konst och kultur kommer fram i många av svaren som en viktig prägel de vill lägga på platsen. 
Främst handlar det om möjligheten att tillgodogöra sig kulturupplevelser (t.ex. en scen), men även 
om att kunna skapa kultur (t.ex. lokaler för hantverk, skapande och kultur). Verksamhetslokaler som 
kan hyras av föreningar eller privatpersoner (även till fest) önskas.  
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