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Syftet med denna broschyr är att presentera 
resultatet av den dagslånga workshop 
om deltagande design som hölls den 26 
september 2022 på Dalaberg Centrum. 
Workshopen handlade om utvecklingen av 
JALLA! Project, ett stadsförnyelseprojekt för 
stadsdelarna Dalaberg och Hovult i Uddevalla 
stad med ambitionen att omvandla dem till en 
attraktiv och dynamisk del av staden. 

Det här dokumentet samlar de första 
reflektionerna och hypoteserna som 
arkitekterna gjorde och som framkom under 
workshopen, för att skissera en möjlig 
utveckling av JALLA-projektet. Dokumentet 
ger också en sammanfattning av den 
designverksamhet som hittills gjorts på 
området efter Europatävlingen 2019. 

Instant Report är en samling av blandat 
material som fotografier, bilder, konceptkartor 
och observationer som gjorts av deltagarna 
och arkitekterna. Syftet är att beskriva de 
undersökningar som gjorts i olika skalor, 
samarbetet mellan designteamet och 
kommunen men också dialogen med vissa 
lokala intressenter. Den innehåller några första 
tillfälliga observationer som bör betraktas som 
prioriteringar och som utgångspunkt för den 
framtida utvecklingen av stadsdelarna på kort 
och medellång sikt.

Sedan januari 2020 har arkitekterna fört 
en ständig och konstruktiv dialog med 
Uddevalla kommun i syfte att bygga upp en 
genomförandeprocess som innefattar ett 
deltagande ”nedifrån och upp- perspektiv” av 
medborgare och intressenter och ett ”uppifrån 

och ner-perspektiv” av kommunen och privata 
investerare. Syftet är att vägleda utvecklingen 
av detta långvariga projekt under åren och att 
styra samman privata och offentliga insatser 
på platserna med specifika och gemensamma 
mål.

Avsikten att genomföra en deltagande 
utformningsprocess har varit en naturlig del av 
projektet sedan dess första steg, med målet 
att skapa en synergi mellan olika aktörer.

I detta perspektiv har en tidsplan med 
åtgärder på medellång och lång sikt, 
tillsammans med särskilda möten och 
workshops med politiker, intressenter och 
medborgare, varit utgångspunkten för denna 
process och har blivit det viktigaste verktyget 
för att se den framtida utvecklingen. 

Workshopen i september är en del av den 
deltagande processen som ger medborgarna 
möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna 
att något görs för denna del av staden. 
Workshopen, som är ett dialogbaserat 
projekt, är tänkt som ett nyckelmoment för 
en framgångsrik deltagandeprocess med 
målet att direkt involvera intressenter och 
medborgare i beslutsfattandet från de allra 
första planeringsfaserna. Dessutom ger 
workshopen en kreativ och proaktiv atmosfär 
för utbyte av idéer och åsikter om projektets 
fortsättning. Allmänhetens medvetenhet och 
engagemang är en nyckelstrategi som gör 
det möjligt att kombinera socioekonomiska 
intressen och territoriella aspekter i en 
gemensam vision.

The purpose of this booklet is to present 
the outcomes of the day-long participatory 
design workshop held on September 26th 
2022 at the Dalaberg Centrum about the 
development of JALLA! Project, an urban 
regeneration project for Dalaberg and Hovult 
neighborhoods in the city of Uddevalla with the 
ambition to transform them into an attractive 
and dynamic part of the city. 

The document collects the first reflections 
and hypotheses carried out by the architects 
and emerged during the workshop in order to 
outline a possible evolution of the JALLA 
project. The booklet also returns a summary of 
the design activity done so far on the area after 
the Europan competition in 2019.  

The Instant Report is a collection 
of heterogeneous materials such as 
photographs, images, concept maps and 
observations made by the participants and 
by architects. It aims to describe the research 
activity carried out at different scales, the 
collaboration between the design team and 
the Municipality but also the dialogue with 
some local stakeholders. It proposes some 
first temporary observations that should 
be considered as priorities and as a new 
starting point for future development of the 
neighborhoods in the short and medium term.

Since january 2020 the architects have been 
engaged in a constant and constructive 
dialogue with the Municipality of Uddevalla, 
aiming to build an implementation process that 
includes a bottom up participation of citizens 
and stakeholders and a top-down intervention 

by Municipality and private investors. The 
purpose is to guide the development of this 
long-lasting project throughout the years and to 
oriented private and public actions interventions 
on the sites with specific and common goals.

So, the intention to carry on  a participatory 
design process was an inherent prerogative 
of the project since its first steps with the aim 
to create a synergy between different actors.

 In this perspective the definition of a 
timeline with medium and long-term actions, 
accompanied by specific moments of meetings 
and workshops with politicians, stakeholders 
and citizens, has been the starting point of this 
process, becoming the main tool to envision 
its near future development. 

The workshop held in September is part of 
this general framework as a strategic event 
in the participatory process that allow 
citizens to express their opinions and feel that 
something is being accomplished for this part of 
the city. The workshop tool, within a dialogue-
based project, is conceived as a key moment 
for a successful participation  process with the 
goal of directly involving stakeholders and 
citizens in the decision-making since the 
very first  planning phases.  Moreover, the 
workshop provides a creative and proactive 
atmosphere for sharing ideas and opinions 
about the continuation of the project. Indeed 
public awareness and engagement is a key 
strategy allowing socio-economic interests and 
territorial aspects to be combined in a common 
vision.

The original version of the texts is English, please refer to that in case of any inconsistencies in the Swedish translationOriginalversionen av texterna är på engelska, se den vid eventuella inkonsekvenser i den svenska översättningen

Sammanfattning
en pågående
process

An on going 
process
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E15 - Europeiska platser 

Europan är den största europeiska 
idétävlingen för unga arkitekter. Satsningen 
har funnits i över 40 år och arrangeras 
vartannat år med ett aktuellt tema.

Arrangören av tävlingen är organisationen 
"Europan Europe" baserad i Paris, som bildar 
en paraplyorganisation som i själva verket 
är ett nätverk av olika nationella Europan-
förbundet. Initiativet består av ett nätverk av 
olika experter, arkitekter och stadsplanerare. 
I nätverket ingår cirka 250 europeiska städer 
ingår som arbetar tillsammans för att utveckla 
och analysera ämnena och som även sätter 
samman de nationella juryerna.

Målet med arrangemanget är att hitta 
innovativa och experimentella tävlingsbidrag 
för de olika platser som har föreslagits av 
kommunerna och att gynna en internationell 
dialog om bra arkitektur och stadsplanering 

som är lokalt förankrat, samt att stödja 
begåvade unga arkitekter och förverkligande 
av deras idéer. Dessutom skulle Europan 
hjälpa de deltagande kommunerna och 
aktörerna att bygga ett europeiskt nätverk och 
dra nytta av de synergieffekter som uppstår.

Europans stora fokus ligger på bostads-, 
social- och stadsutveckling. Varje 
tävlingsarrangemang har dock ett specifikt 
ämne, 2018 var huvudtemat för Europan 
15 "Productive Cities" med intentionen att 
förbättra den kreativa miljön och att utveckla 
unika och innovativa arbetsplatser. Sedan 
bestäms de olika tävlingsplatserna i Europa 
av varje nationell Europan-förening innan den 
faktiska tävlingen lanseras.

Samma år ansökte Uddevalla kommun 
om att få delta med de segregerade 
stadsdelarna Dalaberg och Hovhult. I den 
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E15 - Europan sites 

Europan is the largest European idea-
competition for young architects. The initiative 
has existed in over 40 years and it is arranged 
every second year on current topics. 

The organizer of these competitions is 
the association "Europan Europe" based in 
Paris, which forms the European umbrella 
organization which is in fact a network of 
different national Europan corporation. The 
initiative has a network of various experts, 
architects and urban planners and consists 
around 250 European cities who work together 
to develop and analyze the topics and from 
whose ranks the juries are also made.

The aim of the competition is to find 
innovative and experimental approaches to 
locations proposed by European cities and to 
promote dialogue on architecture and urban 
planning locally and internationally, as well 

as to support talented young architects from 
the dissemination to the realization of their 
ideas. Furthermore, Europan would help the 
participating municipalities and actors to build 
Europe-wide networks and take advantage of 
the outcoming synergy effects.

Europans major focus is on residential, 
social and urban development. However, 
every competition-arrangement has a specific 
topic, the main theme for Europan 15 in 2018 
was “Productive Cities” with the intension 
to enhance the creative environment and to 
develop unique and innovative workspaces. 
Then, the various competition-sites across 
Europe were determined by each national 
Europan-association before the actual 
competition has been launched.

That year the municipality of Uddevalla 
applied to participate with the segregated 

text edited by Dimitris Vassiliadis text redigerad av Dimitris Vassiliadis
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Jalla! - Den strategiska planen

följande processen godkändes den sedan 
av den nationella Europan-föreningen som en 
tävlingsplats på grund av den arkitektoniska 
potentialen och de sociala utmaningarna i 
området.

I slutet av 2019 valdes de vinnande 
bidragen ut av svenska juryn. För Uddevalla 
kommun vann tävlingen ett team från Milano 
bestående av arkitekter, urbanister och 
landskapsarkitekter om Uddevallatomten 
med sitt bidrag ”Jalla!”.

Med medvetenheten om att arkitektur 
och stadsplanering är identitetstiftande och 
ett nyckelverktyg för att skapa en attraktiv 
livsmiljö är den här specifika tävlingen 
relevant för området Dalaberg och Hovhult. 
En följande implementeringsprocess skulle då 
resultera i mer social och ekonomisk välfärd 
som i slutändan kommer att gynna området i 

sin helhet. Dessutom ger Europan möjligheten 
såväl för arkitektteamet så som för kommunen 
att få internationellt renommé med innovativa 
strategier och design. Arrangemanget gynnar 
även möjligheten att kunna vara engagerat 
utanför de egna landsgränserna samt att 
själva tävlingen skapar stor uppmärksamhet 
och publicitet.
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Jalla! -The strategic plan

districts of Dalaberg and Hovhult. In the 
following process it was then approved by the 
national Europan-association as a competition-
site because of the architectural potential and 
the social challenges of that area. 

In the end of 2019, the winning contributions 
were selected by the respective national jury. 
As a result, for the municipality of Uddevalla 
a team from Milan consisting of Architects, 
urbanists and Landscape architects, won the 
competition for the Uddevalla-site with their 
contribution “Jalla!”. 

With the awareness that architecture and 
urban planning is a major key tool to create an 
attractive living habitat, that’s way this specific 
competition is relevant for the area of Dalaberg 
and Hovhult. The following implementation-
process would then result in more social and 
economic welfare which in the end will benefit 

the area all in all. Further offers Europan the 
opportunity for the architect-teams as well as 
for the municipality to increase internationally 
their reputation with unusual strategies and 
designs. This is favored by the possibility of 
being engaged outside of one's own national 
borders as well as the competition will create 
great attention and publicity. 

ProcessProcess

ProcessProcess



Efter att Europan-tävlingen avslutats inledde 
arkitekter och kommunen en dialog med det 
gemensamma målet att förstå hur man kan 
fortsätta med JALLA!. 

På så sätt föddes ett samarbete mellan 
arkitekterna, planeringsavdelningen och 
demokratiavdelningen (medborgarbudget) 
i Uddevalla kommun med uppdraget att 
förstå hur JALLA!-projektet verkligen kan 
genomföras på medellång och lång sikt och 
hur det bäst kan genomföras i området. 

Arbetsgruppen började ta de första stegen 
för att definiera den deltagande processen, 
ett grundläggande verktyg för projektets 
utveckling, genom distansmöten, utbyte 
av stadsreflektioner, diskussion av några 
fallstudier av redan genomförda projekt och 
främjande av projektet genom en video som 
syftar till att nå medborgarna på ett enkelt sätt. 

Vägkarta

Målet för processen kommer alltid att vara 
Jalla-projektet, och den allmänna bilden av 
Europan-projektet har bibehållits som ett 
önskvärt slutscenario, men för den första fasen 
beslutade arkitekterna att utgå från en mindre 
ambitiös "masterplan" för att utlösa en mer 
trovärdig omvandling.  Arkitekterna började 
fokusera sin uppmärksamhet på ett mindre 
område jämfört med Europan-tävlingen och 
för detta område genomförde de några mycket 
preliminära utforskande designaktiviteter 
(se kapitel 02) för att visa politikerna och de 
viktigaste intressenterna några konkreta idéer 
för framtida möjliga projekt. 

Under tiden började teamet definiera en 
deltagande process för genomförandet 
som bestod av olika åtgärder och olika steg 
(växlande moment för designaktiviteter och 
moment för att dela och rösta om idéer) 
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After Europan competition ended, architects 
and Municipality started a dialogue with the 
common aim to understand how to continue 
with the JALLA! project. 

Thus, it was born the joint-venture between 
the architects, the planning department and the 
democracy (participatory budget) department 
of the Uddevalla municipality with the mission 
to understand how to make the JALLA! project 
really feasible in the medium to long term and 
how best to implement it on the territory. 

The working group began to take the first 
steps in defining the participatory process, 
a fundamental tool for the development of the 
project, through remote meetings, the sharing 
of urban reflections, the discussion of some 
case studies of already implemented projects 
and the promotion of the project through a 
video aimed at reaching citizens in a simple 

Road map

way. 

The object of the process will always be 
the Jalla Project, in fact the general picture 
of Europan project has been maintained as 
a desirable final scenario but , for the first 
phase, the architects decided to start from a 
less ambitious “masterplan” in order to trigger 
a more credible transformation.  The architects 
started focusing their attention on a smaller 
area compared to the one of the Europan 
Competition and for this area they did some 
very preliminary exploratory design activities 
(see chapter 2) to show the politicians and 
the main stakeholders some tangible ideas for 
future possible projects. 

Meanwhile, the team started defining  a 
participatory process of the implementation 
made of different actions and different steps 
(alternating moment of design activities and 

Titel

Från tävling 
verklighet

ProcessProcess

Title

From the 
competition to 
reality 

ProcessProcess



som inkluderade så många människor som 
möjligt som var intresserade av förnyelse av 
stadsdelarna. 

Under de följande månaderna utvidgades 
nätverket av aktörer kring projektet genom 
att politiker, markägare och intressenter som 
var intresserade av eventuella projekt och 
finansieringar deltog, men även en extern 
konsult för deltagande design. Detta skapar 
ett tvärvetenskapligt nätverk av människor 
och expertis. Mötena med Giovanni Allegretti, 
experten på deltagande design, hjälpte till 
att förstå röstningsprocessen i samband 
med stadsprojekt i Sverige och hur den kan 
inkluderas i projektet. Omröstningsprocessen, 
som ett demokratiskt instrument för folkliga 
uttryck, gör det möjligt för medborgarna att 
vara en aktiv del av processen och även få 
tillgång till andra tillgängliga budgetar.

Utöver omröstningssystemet var 
arbetsgruppen medveten om att intressenter 
och invånare skulle ha hjälpt dem med 
samplanering med utgångspunkt i de 
föreslagna koncepten och berikat dem med 
deras kunskaper/behov/avsikter genom att 
organisera vissa specifika konfrontationer. 

Innan tidslinjen fastställdes var det lämpligt 
att tänka på färdplanen som en vägledning 
för processen, bestående av en rad steg som 
ännu inte är strikt definierade i en tidsram, men 
som är grundläggande för att uppnå målet. 

I detta konstruktiva och tvärvetenskapliga 
sammanhang fastställde arbetsgruppen 
slutligen en första tidsplan (flexibel och 
anpassningsbar) som består av ett antal 
nyckelmoment, avbrutna av officiella 
evenemang som ska delas med politiker, 
intressenter och medborgare.

Efter den officiella delningen av tidsplanen 
med politikerna utgör workshop 1, som hölls 
den 26 september 2022 med en utvald grupp 
intressenter, det första steget i mötet mellan 
projektet och området. 

Som tidsplanen visar har andra tillfällen 
och material planerats för att vägleda 
processen under de kommande månaderna; 
redigeringen av denna broschyr är faktiskt 
en av dem. Workshop 2 kommer att utgöra 
ett andra grundläggande steg i mötet med 
medborgarna.
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moment for sharing and voting ideas) that 
included as many people as possible interested 
in the regeneration of the neighbourhoods. 

In fact during the following months, the 
network of actors around the project has 
expanded by involving politicians, land owners 
and stakeholders interested in possible 
projects and fundings but also an external 
consultant of participatory design. This creates 
a multidisciplinary network of people and 
expertises. The meetings with the Giovanni 
Allegretti, the participatory design expert, 
helped to understand the voting process 
related to urban projects in Sweden and how 
include it within the project. Indeed the voting 
process, as a democratic instrument of 
popular expression, allows citizens to be 
an active part of the process and also access 
other available budgets.

In addition to the voting system, the working 
team was conscious that stakeholders and 
inhabitants would have  helped them with co-
design activity starting from the concepts 
proposed and enriching them with their 
knowledge/ need/ intentions through the 
organisation of some specific moments of 
confrontation. 

Before defining the timeline, it was useful 
to think about the tool of the road map as a 
guideline for the process, consisting of a 
series of steps, not yet strictly defined in a time 
frame, but fundamental for the achievement of 
the objective. 

In this constructive and multidisciplinary 
context, the working group finally defined an 
initial timeline (flexible and adaptable) 
consisting of a number of key moments, 
punctuated by official events to be shared with 
politicians, stakeholders and citizens.

After the official sharing with politicians of 
the timeline, the Workshop 1 held on 26th 
September 2022 with a selected group of 
stakeholders represents the first step in the 
confrontation of the project with the territory. 

As the timeline shows, other moments and 
materials have been planned to guide the 
process in the coming months; the editing of 
this booklet is in fact one of them. Workshop 
2 will represent a second fundamental step of 
confrontation with citizenship.

Tidslinje
Timeline

ProcessProcess
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DALABERG  
HOVHULT

□ YES

□ NO

□ …

□ OTHER

TYCK TILL PÅ MOBILEN OM HUR VI 
KAN FÖRBÄTTRA OMRÅDET!

Vi vill utveckla området som 
du bor i till det bättre. Därför 
är vi intresserade av vad du 
tycker om din omgivning; vad 
som är bra, mindre bra, vad 
som fattas, om det är tryggt 
och så vidare. Genom att 
fota QR-koden med din 
mobilkamera kommer du till 
undersökningen och den 
digitala enkäten. Enkäten tar 
ca 4 minuter att fylla i.
Resultatet kommer sen att 
användas som underlag i så 
kallade workshops där man 
kommer arbeta vidare med 
förbättringsåtgärder.

FOTA KODEN FÖR ATT 
DELTA I UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är en del av projektet Europan 15 
som Uddevalla kommun är en del av. Mer om 
projektet kan man läsa om på: 
www.uddevalla.se/europan15

Projektet JALLA! är ett visionärt och realistiskt 
scenario, men det är också komplicerat och 
ambitiöst att genomföra. Därför föreslog 
tävlingsprojektet ett anpassningsbart scenario 
som kan genomföras stegvis genom att 
involvera olika offentliga och privata enheter.

I detta stegvisa perspektiv var det 
nödvändigt att från de allra första mötena 
mellan kommunen och arkitekterna utforma 
genomförandeprocessen och identifiera 
några strategiska projekt för att sätta igång 
förnyelsen av Hovult och Dalaberg.

För att definiera och legitimera dessa 
"pilotprojekt" ansågs det nödvändigt att inleda 
en dialog med medborgare, invånare och alla 
intressenter som är konkret intresserade av 
dessa områdens framtid.

Därför föreslogs det att man skulle 

organisera ett dialogbaserat deltagande med 
inriktning på gemensam utformning, för att 
sedan fastställa en strategi för att genomföra 
några första strategiska projekt. 

Detta mål krävde en verklig planering av 
deltagandeprocessen (som sammanfattas 
i tidslinjen, se kapitel 1) och det krävs vissa 
förberedande undersökningar. Dessa 
undersökningar var användbara för att ta 
fram preliminärt material för att stimulera 
den kollektiva diskussionen och för att delas 
mellan de olika deltagarna i workshopen.

För det första inrättades en online-enkät för 
att samla in lokal kunskap om sammanhanget. 
Intervjuerna var ett mycket användbart 
verktyg som gjorde det möjligt att nå ett stort 
antal samtalspartners (mer än 200 intervjuade 
medborgare) och att samla in information och 
observationer, men också bidrag, behov och 
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JALLA! project is a visionary and realistic 
scenario but also complex and ambitious to be 
implemented. For this reason the competition 
project proposed an adaptable scenario that 
can be implemented by steps involving 
different figures between public and private 
entities.

In this incremental perspective, from the 
very first meetings between the Municipality 
and the architects, it was necessary to design 
the implementation process as well to identify 
some strategic projects to trigger Hovult 
and Dalaberg regeneration.

To define and legitimize these “pilot 
projects”, it was considered necessary to start 
a dialogue with citizens, inhabitants and all 
the stakeholders concretely interested in the 
future of these areas.

For this reason it was proposed to organize 
a dialogue based participation focusing on a 
co-design activity to set up a strategy to frame 
some first strategic projects to be implemented. 

This objective necessitated a real planning 
of the participatory process (summarized 
in the "timeline", see chapter 1) and it 
mades necessary some preparatory 
investigations. These researches were 
useful for the production of preliminary 
materials to stimulate the collective discussion 
and to be shared among the various workshop 
participants.

First, an online survey was set up in order to 
collect local knowledge about the context. The 
interviews was a very useful tool that allowed 
to reach a large number of interlocutors (more 
than 200 interviewed citizens) and to collect 
information and observations but also inputs, 

Jalla! Projekt - implementeringstidslinje

Inbjudan och resultat till onlineundersökning

Jalla! Project - implementation timeline

Invitation and results to online survey

Första stegen och 
förberedelser

BakgrundBakgrund

First steps and 
investigations
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Låg synlighet vid ingången till Dalaber Centrum

Det centrala utrymmet i Dalaberg Centrum är inte särskilt välkomnande

Saknar en övergripande strategisk plan för områdena kring Dalaberg Centrum

förslag.

För det andra inleddes en explorativ design 
med fokus på några preliminära koncept för 
området runt Dalaberg Centrum.

Denna plats betraktades omedelbart som ett 
strategiskt område för att inleda omvandlingen 
av Dalaberg- och Hovultkvarteren. Vikten av att 
renovera området bekräftades och betonades 
av de resultat som uppnåddes genom den 
intervju som kommunen gjorde på nätet.

I de följande avsnitten beskrivs dessa två 
undersökningsverktyg mer ingående.
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Lacking an overall strategic plan for the areas around the Dalaberg Centrum

Low visibility for the entrance of the Dalaber Centrum

The central space of the Dalaberg Centrum is not very welcoming 
needs and proposals.

Secondly, an exploratory design started 
focusing on some preliminary concepts for the 
area around the Dalaberg Centrum.

This site was immediately considered as a 
strategical area to initiate the transformation 
of Dalaberg and Hovult neighborhoods. The 
importance of its renovation was indeed 
confirmed and emphasized by the results 
obtained through the online interview made by 
the Municipality.

In the following paragraphs, these two 
investigation tools are explored more in detail.
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Enligt kontraktet som Uddevalla kommun har 
tecknat med svenska Europan-förbundet ska 
en workshop med det vinnande laget och andra 
deltagare arrangeras. Den långsiktiga avsikten 
är att starta en implementeringsprocess för att 
ge möjligheten att förverkliga åtminstone vissa 
delar av tävlingsbidraget. 

I förberedelserna inför workshopen 
organiserades en enkätundersökning som 
ägde rum i trakterna av Dalaberg och Hovhult. 
Utvärderingen av denna undersökning 
var en viktig handling för workshopen. 
Med avsikten att ha en dialogbaserad 
stadsplaneringsprocess är det relevant att få 
in olika feedback från människor som på något 
sätt har en relation till området. Resultatet 
av undersökningen hade en positiv inverkan 
och stimulerade en kreativ process under 
hela workshopen, det är därför lämpligt att 

fortsätta med implementeringsprocessen och 
översätta invånarnas intryck i arkitektoniska 
åtgärder.

Huvudsyftet med undersökningen var 
att få en interaktion mellan lokala invånare 
och stadsplanerare samt arkitekter som 
syftar till att utveckla en dialogbaserade 
stadsplaneringsprocessen. Konsekvensen 
blir då en balansgång mellan en Top-Down 
och en Bottom-Up process.

Undersökningen omfattade 20 frågor 
om individers relation till området. Det 
ställdes frågor som till exempel, "Var är dina 
favoritställen i ditt grannskap?" eller "Vad 
saknas i området?" Cirka 226 personer hade 
deltagit i undersökningen vilket var fler än 
väntat.
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According to the contract which the 
municipality of Uddevalla has signed with the 
Swedish Europan-association a workshop 
with the winning team and other participants 
has to be scheduled. The farsighted intention 
is to start an implementation-process in order 
to give the prospect, at least to some parts of 
the competition-input a chance to be realized.

As a part of the preparation for the workshop 
a survey was organized which took place in 
the neighborhood of Dalaberg and Hovhult. 
The evaluation of this survey was an important 
basis for the workshop. In an effort to have 
a dialog based urban-planning process, it 
is of relevance to get various feedbacks by 
individuals who have somehow a relationship 
to the area. The outcome of the survey had 
a positive impact and stimulated a creative 
process throughout the workshop, therefore it 

is appropriate to continue the implementation-
process and to translate peoples thoughts into 
architectural conclusions. 

The main objective of the survey was to 
shape an interaction between local inhabitants 
and urban-planners and architects which 
is considered as a port of the dialog based 
urban-planning process. The consequence 
will be balancing act between a Top-down and 
Bottom-up process. 

The survey covered around 20 questions 
about individuals relationship to the area.  
Questions were made like “Where is your 
favorite spots in your neighborhood?” or “What 
is missing in the neighborhood?” About 226 
persons had participate in the survey which 
was more than expected.   

text edited by Andréa Kihltext redigerad av Andréa Kihl
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BakgrundBakgrund

Background

Interview

Background



I enkäten lämnades några kommentarer av 
enskilda deltagare:

”Tycker de är fint, synd att man ska göra om 
så mycket och inte bevara de gamla Dalaberg 
vi älskar.”

”Området är tråkigt, deprimerande”

”Skulle önska lite mer liv o rörelse typ 
matmarknad på helger, café, där både 
svenskar och invandrare arbetar med 
möjlighet att arbetsträna. Lite aktivitetshus för 
barnen typ fritidsgård, där det erbjuds hjälp 

med läxläsning, fysisk aktivitet finns ju fin 
anläggning samt vuxna som finns för barnen. 
En närpolis i området.”

”De saknas mycket belysning när hösten 
och vintern kommer kan man inte vara ute 
efter 16 för det är så Mörkt och inga lampor 
ute.  Speciellt vid lekplatsen Dillen.”

”Överlag tryggt område. Finns vissa som 
stökar ner och förstör mer än andra, ev mer 
övervakningskameror för att lokalisera vilka 
som förstör”
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Some comments which were made by 
individuals during the survey: 

“I think it´s nice here, too bad you have 
to redo so much and not preserve the old 
Dalaberg we love.“

"The area is boring, depressing.“

“Would like a bit more life and movement 
like food market on weekends, cafe, where 
both Swedes and immigrants work with the 
opportunity to work training. A little activity 
house for the children, like a leisure centre, 
where help is offered with homework, physical 
activity, there is a nice facility and adults are 

available for the children.A local police in the 
area.“

“There is a lack a lot of lighting when autumn 
and winter comes you can't be out after 
4pm because it's so dark and no lights out. 
Especially at the playground Dillen.“

"Overall, a safe area. There are some people 
who mess up and destroy more than others, 
possibly more surveillance cameras to locate 
who is destroying"

Bakgrund Bakgrund

Background Background
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Som en förberedelse inför workshopdagen 
gjorde arkitektteamet tillsammans med 
kommunen några inledande reflektioner 
om stadsdelarna Dalaberg och Hovult, 
som betraktas som referensområde för den 
deltagande processen.

Å ena sidan syftar dessa reflektioner till 
att studera området genom en utforskande 
design. Å andra sidan var detta arbete 
användbart för att ta fram några strategiska 
kartor som skulle presenteras vid workshopen 
för att stimulera till gemensam diskussion.  I 
det här perspektivet kan några strategier 
för omvandlingen av området definieras. De 
öppna ytorna kring Dalabergs Centrum är en 
första utgångpunkt för tolkning.  Dessa öppna 
ytor är inte särskilt välbesökta trots att de utgör 
centrum för stadsdelen, Varför är det så?

Vid en första anblick verkar Dalaberg 

Centrum (nedan kallat D.C.) vara rikt på styrkor 
och möjligheter. Det har god tillgänglighet 
(flera parkeringsplatser och hållplatser för 
kollektivtrafiken i närheten), och här finns 
olika aktiviteter och många tjänster, t.ex. en 
stormarknad, ett apotek, en kebabrestaurang, 
ett kafé, men också ett jobbcentrumoch en 
vårdcentral...

D.C. är dessutom en mångkulturell plats 
som är öppen för människor från olika länder 
och med olika sociala bakgrunder. Det finns 
inte bara ett offentligt bibliotek där utlänningar 
kan delta i kurser och lära sig det svenska 
språket, utan det finns också en kyrka och ett 
islamiskt center.

När det gäller förekomsten av öppna platser 
för sociala möten drar området fördel av en 
stark närhet till naturen och skogen. Området 
är också utrustat med flera lekplatser och 

Att utgå från sammanhanget, föreställa sig en ny framtid
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Starting from the context , imagining a new future

In preparation for the workshop day, 
the team of architects, together with the 
Municipality, set up some initial reflections on 
the neighborhoods of Dalaberg and Hovult, 
which are considered the reference area for 
the participatory process.

On one hand, these reflections are aimed to 
study the area through a research-by-design 
approach. On the other hand this work was 
useful to produce some strategic maps to 
be presented at the workshop stimulating 
collective discussion. In this perspective the 
definition of some general strategies for 
the transformation of the neighborhoods, 
starting with the open spaces around the 
Dalaberg Centrum, should be interpreted. 
These spaces are not very lived in, despite 
the fact that they constitute the center of the 
neighborhoods. Why this happen?

At first glance the Dalaberg Centrum 
(hereinafter referred to as D.C) appears rich 
of strengths and opportunities. It has a good 
accessibility (several parking lots and public 
transport stops nearby ) and  it hosts diverse 
activities and many services, such as a 
supermarket, a pharmacy, a kebab restaurant, 
a café but also an employment office and a 
medical center…

Morever the D.C is a multicultural place 
open to people from different countries and 
with different social backgrounds, infact there 
is not only a public library where foreigners can 
participate in training courses and learn the 
Swedish language but there is also a church 
and an Islamic center.

Regarding the presence of open spaces 
for social meeting the area takes advantage 
of a strong proximity with nature and the 

Utforskande 
projekt
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Strategisk plan för områdena kring Dalaber Centrum

"Lost and found" - bild av Dimitris Vassiliadis

Analysera sammanhanget och överväga nya möjligheter
Karta av Andreas Roos - 21.05.2021

olika platser för sport (t.ex. fotbollsplaner, 
beachvolleybollplaner och isbanor för 
skridskohockey), särskilt i närheten av de 
viktigaste skolorna i grannskapet.

Så varför är det så lite bebott och inte så 
levande?

Förmodligen utnyttjar inte DC de möjligheter 
som nämns ovan eftersom man inte kan 
systematisera dem enligt en tydlig och 
enhetlig logik. Det finns en tvetydig struktur 
i utrymmena; det finns ingen hierarki eller 
ordning i områdena som verkar kaotiska och 
saknar en tydlig identitet. Kartan över "Lost and 
found" som gjorts av ark. Dimitris Vasilliadis är 
mycket suggestiv i denna mening.

Dessutom syns inte D.C särskilt bra även 
om det har en stor skrift på sin fasad, och 
huvudingången i söder är faktiskt sänkt i 

förhållande till vägen framför den. Här vetter 
D.C. mot en förbipasserande gata och ett 
mycket introvert bostadsområde med ryggen 
vänd mot Dalaberg.

Slutligen är D.C. inte särskilt välkomnande 
och attraktivt som ett offentligt rum och skulle 
kunna omgestaltas eftersom vi anser att 
rummets fysiska kvalitet spelar en viktig roll för 
attraktiviteten.

För att ett framgångsrikt projekt skall kunna 
genomföras bör man därför tänka på dessa 
områden i två olika nivåer av reflektion.

I en större skala bör det offentliga rummet 
ramas in i sammanhanget och försöka lösa 
problemet med synlighet genom att skapa 
starka relationer och nya synergieffekter med 
omgivningen. I en fördjupning på nära håll 
bör man undersöka möjligheten att utveckla 
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Strategic plan for the areas around Dalaber Centrum

'Lost and found' - Image by Dimitris Vassiliadis
Analyzing the context and considering new opportunities

Map by Andreas Roos - 21.05.2021

forest; the area is also equipped with several 
playgrounds and diverse spaces for sports 
(e.g. football fields, beach volleyball courts 
and skater hockey rinks…) especially near the 
main schools of the neighborhood.

So why is it so little lived and not so much 
vibrant?

Probably the D.C does not exploit the 
opportunities mentioned above because it 
is unable to systematize them according 
to a clear and unitary logic. There is an 
ambiguous structure of the spaces; there 
is not a hierarchy or an order of the areas 
which appear chaotic and lacks a clear identity 
instead. The “lost and found” map made by the 
arch. Dimitris Vasilliadis is very evocative in 
this sense.

Moreover the D.C is not very visible even if 

it has a huge writing on its facade, in fact the 
main entrance in the south is lowered respect 
to the road in front of it. Here the D.C. faces a 
passing street and a very introverted residential 
neighborhood with its back turned to Dalaberg. 
Finally D.C  it is not very welcoming and 
attractive as a public space and could be 
redesigned since we think that the physical 
quality of the space plays an important role in 
terms of attractiveness.

Fort this reason a successfull project should 
think about these areas at two different 
scales of reflection.

At a larger scale it should frames the public 
space within the context trying to solve the 
problem of visibility by triggering strong 
relationships and new synergies with the 
surroundings.  A scale close-up deepening 
should investigates the possibility of 
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Allmän strategi – nyckelområden som ska utvecklas

Strategisk plan i större skala: att stärka relationer och förbindelser

utrymmet genom att tänka om när det gäller 
dess användning, materialitet och urbana 
utrustning i syfte att göra det till ett mer 
välkomnande utrymme och därmed också 
mer inkluderande.

Ett projekt för dessa områden måste vara 
hållbart i den bemärkelsen att det kan involvera 
medborgarna under processen och bör "göra 
mer med mindre", spara resurser och eliminera 
det överflödiga. Detta är anledningen till att vi 
föreslog att utgå från de befintliga elementen 
och förbättra dem som en möjlighet.

I en större skala innebär detta att stärka de 
nord-sydliga och öst-västliga förbindelserna, 
men det handlar också om att ompröva 
Myråsvägens och Fjällvägens roll. 

När det gäller D.C.:s centrala korridor 
handlar det om att återanvända de faktiska 

balkarna som "infrastruktur" för att hänga 
upp belysning, klättergrönska, gardiner eller 
tillfälliga tak. 

Slutligen är det viktigt att föreställa sig 
marken på offentliga platser som ett flexibelt 
stöd för praktiker och användningsområden 
som kan ge liv åt den offentliga staden, bland 
annat genom att tänka om när det gäller 
gatumöbler som kan ge social aktivitet och 
attraktivitet. 

I slutändan är dessa reflektioner inte ett 
färdigt projekt, utan bara några få första 
hypoteser. Syftet var i själva verket att 
definiera några begrepp som skulle kunna 
ingå i den debatt som anordnades under den 
deltagande workshopen (se kapitel 2).
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General strategy - key areas to be developed 

Bigger scale strategic plan: to strenght relations and connections

redeveloping the space through a rethinking 
of its use, its materiality and its urban 
equipment  with the aim of making it a more 
welcoming space and therefore also more 
inclusive.

A project for these areas must be sustainable 
in the sense that it could involve citizens 
during its process and should “do more 
with less” saving resources and eliminating 
the superfluous. This is the reason why we 
proposed to start from the existing elements 
and enhancing them as an opportunities.

At a larger scale this mean to strength the 
north-south and east-west connections but it 
is also about rethinking the role of Myråsvägen 
and  Fjällvägen roads. 

Deepening, about the central corridor of the 
D.C., it is about reusing the actual beams as an 

“infrastructure” to hang on lightings, climbing 
green, curtains or temporary roofs. 

Finally, it is important to imagine the soil of 
public spaces as a flexible support of practices 
and uses that can animate the public city, 
including through the rethinking of street 
furniture that can function as a social activator 
and attractor.

In the end these reflections are not a finished 
project, but just few first hypothesis. The aim 
was in fact to define some concept which could 
be part of the debate organized during the 
participatory workshop (see chapter 2).
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I den process som har skisserats under 
dessa månader tillsammans med kommunen 
(se tidslinjen i kapitel 1) utgör workshopen ett 
första viktigt ögonblick av interaktion i området. 
Syftet med workshopen var att med en utvald 
grupp intressenter, som redan är engagerade 
på olika sätt och med olika intressen i detta 
stadsområde, dela med sig av de första 
designkoncepten som har utvecklats sedan 
JALLA!-projektet och att fastställa strategier 
och prioriteringar för ett stegvis genomförande 
av projektet. 

Genom att involvera intressenter och skapa 
ett nätverk av personer som ska arbeta 
tillsammans med utvecklingen av projektet 
har man också haft som mål och ambition 
att skapa samförstånd och stöd för projektet, 
skapa en kreativ och samarbetsinriktad 
atmosfär från början genom processen, för att 

Arbetsbord

skapa synergieffekter med de offentliga och 
privata projekt som redan pågår i Dalaberg och 
Hovhult. Genom samplaneringsverksamheten 
ville vi också tillsammans med intressenterna 
förstå vilka de viktigaste frågorna var att ta 
itu med, vilka styrkor och möjligheter som 
fanns ur deras synvinkel, systematisera med 
arkitekternas vision och försöka beskriva de 
mest brådskande och prioriterade frågorna 
att ta itu med. Workshopen gjorde det också 
möjligt att berika vår kunskap om platser 
genom ögonen och instinkterna hos de 
människor som dagligen bor på dessa platser 
och som redan arbetar för en ny framtid för 
stadsdelarna. 

Workshopen gav deltagarna och 
designteamet möjlighet att fördjupa sig i det 
fysiska utrymmet och få en tvärvetenskaplig 
mötesupplevelse med lokala aktörer och 
intressenter med olika bakgrund och 
intressen i området, så att mer medvetna 
och platsspecifika designstrategier kunde 
utformas. 
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atmosphere from the beginning by process 
,so as to create synergy with the public and 
private projects already in place on Dalaberg 
and Hovult. Through the co-design activity, 
we also wanted to understand together 
with the stakeholders what were the main 
issues to be addressed, what strengths 
and opportunities from their perspective, 
to systematize with the architects' vision and 
try to outline the most urgent and priority 
issues to be addressed. The workshop also 
allowed  to enrich our knowledge of place 
through the eyes and instances of the people 
who live these places on a daily basis and are 
already working toward a new future of the 
neighborhoods. 

The opportunity provided by the workshop 
offered the participants and the design team  
an immersion within the physical space and a 
multidisciplinary meeting experience with 
local actors and stakeholders with different 
backgrounds and interests related to the 
area, so that more conscious and site-specific 
design strategies could be. 

Working tables

In the process outlined in these months 
together with the municipality (see timeline 
in chapter 1), the workshop constitutes 
a first key moment of interaction on the 
territory. The purposes of the workshop was 
in fact to share with a selected group of 
stakeholders, already engaged in different 
ways and with different interests on this urban 
area, the first design concepts that have been 
developed since the JALLA!project in order to 
define strategies and priorities to deepen the 
design research and to delineate a step-by-
step implementation of the project. 

The involvement of stakeholders and the 
setting up of a network of people to work 
together on the development of the project, 
also had the goal and ambition of creating 
consensus and support for the project, 
establishing a creative and collaborative 

Mål för 
workshopen

VerkstadVerkstad

Objectives of 
the workshop
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Fyrtiotvå personer bjöds in till 
endagsworkshopen, däribland tjänstemän 
från Uddevalla kommun, politiker, intressenter, 
markägare och designteam (arkitekter och 
stadsplanerare). Det fanns sammanlagt 25 
slutliga deltagare; den slutliga listan finns på 
föregående sida.

Platsen som valdes som värd för workshopen 
var biblioteket, i stadsdelen Dalaberg, inom 
Dalaberg Centrum. 

Valet av denna plats är symboliskt för 
arrangörernas önskan att bebo platserna i 
de stadsdelar de är involverade i. Detta gav 
också möjlighet att under lunchpausen ta en 
promenad i grupper inom projektområdena 
och "granska" platserna med ett annat 
perspektiv.

Offentligt bibliotek och lunchtid 
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Public library and lunch time 

Forty-two people were invited to the one-day 
workshop, including Uddevalla Municipality 
officials, politicians, stakeholders, landowners 
and design teams (architects and town 
planners). There were a total of 25 final 
participants; the final list can be found on the 
previous page.

The place chosen to host the workshop 
was the public library, in the Dalaberg 
neighborhood, within the Dalaberg Centrum. 

The choice of this location is emblematic of 
the organizers' desire to inhabit the places in 
the neighborhoods they are involved in. This 
also gave the opportunity, during the lunch 
break, to take a walk by groups within the 
project areas and "review" the places with a 
different perspective.

Politiker

Elving Andersson
Anna Lena Heydar
Jarmo Uusitalo

Stakeholders

Mohamed Hassan
Thomas Aebeloe
Katharina Garcia Blume
Muhanad Mahalem
Diana Tadjimurat
Julia Niklasson
Håkan Pekkari 

Kommunala tjänstemän

Jörgen Wennergren
Madelene Petersson
Andréa Kihl
Josefin Florell
Robert Wahlström
Dan Cardesjö
Dimitris Vassiliadis
Angelica Hafströms
Said Osman
Andreas Roos
Paula Nyman 

Architektteam

Stefano Ivaldi, Architect
Silvia Raineri, Architect
Chiara Magnini, Landscape Architect
Geronimo Felici Fioravanti, Urban Planner
Martina Parma, Urban Planner

Politicians 

Elving Andersson
Anna Lena Heydar
Jarmo Uusitalo

Stakeholders

Mohamed Hassan
Thomas Aebeloe
Katharina Garcia Blume
Muhanad Mahalem
Diana Tadjimurat
Julia Niklasson
Håkan Pekkari 

Municipal officials

Jörgen Wennergren
Madelene Petersson
Andréa Kihl
Josefin Florell
Robert Wahlström
Dan Cardesjö
Dimitris Vassiliadis
Angelica Hafströms
Said Osman
Andreas Roos
Paula Nyman 

Design team

Stefano Ivaldi, Architect
Silvia Raineri, Architect
Chiara Magnini, Landscape Architect
Geronimo Felici Fioravanti, Urban Planner
Martina Parma, Urban Planner
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Europan - Workshop ONE  
26-27 September, Dalaberg/Hovhult 
 
 
OUTLINES  
 
1st Day. 26 sep: A comprehensive and interactive meeting with all the stakeholders (20-30 pers). 
The intention is to build up a network of different actors and establish a creative atmosphere under 
the workshop-day which in the end should be beneficial for the entire improvement of the area. We 
would like to see the involvement of all participants in intensive discussions and activities, 
engaging on a possible development of the area, … starting from the JALLA! project. 
 
2nd Day, 27 sep: Internal meeting between architects and municipality representatives. The aim is 
to evaluate and reorganize the issues emerged on the first day and define objectives and tools of 
the subsequent phases ( i.e organization of instant report and portfolio). 
 
 

1st DAY  
About:  
 
1) INTRODUCTION TO THE WORKSHOP (agenda, survey results, goals and objectives 

expected for the day) 
2) SPECIFIC PRESENTATIONS (as a starting point / shared knowledge for the activities)  
3) 6 WORKING TABLES – 3 THEMES: 1) Naturality and open Spaces, 2) Mobility and 

Accessibility, 3) Vitality and public Life 
4) FINAL DISCUSSION (presentations of the ideas produced within the working groups and 

debate)  
 
 
 
Agenda of the 1st Day:  
 
08.30-09.00    Welcoming coffee + JALLA! Videoclip in background 
09.00-09.30 Greeting and introduction to the WS by officials of the municipality  

(Agenda and objectives of the day)  
Short presentation of all participants            

 
09.30-09.45    Lecture: “Future is built day by day” presentation by Stefano  
09.45-10.00    Lecture: “Rethinking DC. A conceptual strategy for Uddevalla” by Stefano 
10.00-10.10    Coffee break  

 
10.10-10.30    Presentation PP about the outcomes of the survey by Dimitris / Andrea 
10.30-11.00    Introduction by architects to propose the working tables activity:  

(Mobility and accessibility - naturality and public space –  
vitality, inclusion and public life).  

11.00-11.30 Collective discussion: comments and suggestions. Same initial issues for all  
participants. 

11.30-12.15    Working tables - first round, deepening of one of the specific themes. 
 
12.15-14.00    Lunch and inspirating short walk /sightseeing around the neighborhoods mainly  

guided by the architects.  
 
14.00-16.00    Working tables - second round. 
16.00-17.30    Final discussion with the moderation by the architects – catching  

the momentum of the day!. Silvia would be present virtually. 

Dagordningen för workshopen var uppdelad 
i två delar. 

En första del med personliga presentationer 
i syfte att skapa en gemensam bakgrund 
bland deltagarna om vad arbetsgruppen 
(arkitekter och kommunen) redan hade 
gjort hittills: intervjuer, första strategiska 
reflektioner om processen, en designstudie av 
Dalaberg Centrum och vissa överväganden 
om arkitekternas och stadsprojektens roll 
i komplexa sammanhang som det som 
undersöktes. 

Den andra delen omfattade å andra sidan 
en deltagande designaktivitet om specifika 
teman som organiserades i arbetsbord. I 
slutet av designverksamheten diskuterade 
deltagarna de frågor som framkom under 
en sista stund av gemensam diskussion och 
reflektion.

Workshop program Olika moment i workshopverksamheten

Ktivitet för deltagande design - Mobilitetsbord

Various moments of the workshop activities
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Participatory design activity - Mobility table

Workshop agenda

The workshop agenda was divided into two 
parts. 

A first part of face-to-face presentations with 
the aim of building a common background 
among the participants regarding what had 
already been done so far by the working 
team (architects and Municipality): interviews, 
first strategic reflections on the process, a 
design exploration on the Dalaberg Centrum 
space, and some considerations on the role 
of architects and urban projects in complex 
contexts such as the one under investigation. 

The second part, on the other hand, involved 
a participatory design activity on specific 
issues organized in working tables. At the end 
of the design activity, participants discussed 
the issues that emerged in a final moment of 
community discussion and reflection.

Dagordningen

VerkstadVerkstad

The agenda
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Den mest operativa delen av dagen var 
den deltagande designverksamheten vid 
arbetsborden; deltagarna delades in i tre 
arbetsgrupper som tilldelades tre olika 
designteman. 

Indelningen i grupper möjliggjorde möten 
mellan ett litet antal personer och underlättade 
deltagandet av alla teman; syftet var också att 
kunna reflektera djupare och mer specifikt 
över det tilldelade temat.

De designteman som arkitekterna föreslog 
för designverksamheten återspeglar de 
viktigaste urbana frågor som stadsdesignen 
står inför i dagens stadsplanering. De teman 
som valts är: mobilitet och tillgänglighet, natur 
och offentliga rum samt vitalitet och offentligt 
liv. De passar in i den bredare ramen för två 
ledande teman som redan tagits upp i Jalla-
projektet och som presenterats som riktlinjer 

i Europatävlingen: integration och produktiv 
stad. 

Den första frågan påverkar i hög grad de 
två stadsdelarna och handlar om sociala 
och kulturella integrationsfrågor. Den andra 
handlar om utformningen av den moderna 
staden, inte bara ur ekonomisk synvinkel 
utan också ur ett socialt, kulturellt och 
energimässigt perspektiv, för att göra området 
mer beboeligt, attraktivt och inkluderande. I 
vår avsikt skulle varje bord ha behandlat sitt 
specifika tema utifrån aspekterna integration, 
produktivitet och nya innovativa och hållbara 
ekonomier. I följande punkter kommer de tre 
temana att beskrivas mer ingående.

Deltagarna delades därför in i tre grupper 
utifrån sina expertområden, var och en 
samordnad av en arkitekt/stadsplanerare. Det 
gemensamma material som var tillgängligt 
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The most operational part of the day was 
the participatory design activity at the working 
tables; participants were divided into three 
working groups to which three different 
design themes were assigned. 

The division into groups allowed for 
confrontation among a small number of people 
and facilitated the participation of all subjects; 
the purpose was also to be able to reflect more 
deeply and specifically on the assigned theme.

The design themes proposed by the architects 
for the design activity reflect the main urban 
issues facing urban design in contemporary 
city planning. The themes chosen are: mobility 
and accessibility, naturalness and public 
space, and vitality and public life. These 
fit into the wider framework of two leading 
topics already addressed in Jalla project 
and presented as guidelines in the Europan 

competition: inclusivity and productive city. 

The first one strongly affects the area of the 
two neighborhoods and deals with social and 
cultural integration issues; the second one 
deals with the design of the contemporary 
city not only from an economic point of view, 
but also in a social, cultural and energetic 
perspective in order to make the area more 
livable, more attractive and more inclusive. 
In our intention each table would have 
addressed its specific theme from the point of 
view of inclusiveness, productivity and new 
innovative and sustainable economies. In 
the following paragraphs, the three themes will 
be described in more detail.

Participants were therefore divided into three 
teams according to their fields of expertise, 
each coordinated by an architect/urban 
planner. The common materials available to 

Workshopintroduktion och frontala presentationer
Workshop introduction and frontal presentations

Arbetsmetod
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Verkstadsaktiviteter vid arbetsborden 
Workshop activities at working tables 

Stift på kartan över tabellen Offentligt liv

Deltagande designverksamhet: personliga presentationer och arbetsbord.  

för varje arbetsgrupp var en grundkarta som 
inramade Dalaberg- och Hovhultområdet, 
några konceptuella kartor om den explorativa 
utformningen (se kapitel 2) och fotodokument. 

Den tilldelade uppgiften var att identifiera 
svagheter, styrkor och förslag i fråga om det 
vägledande temat (mobilitet - natur - offentligt 
liv) och att på grundkartan fästa kommentarer, 
förslag, förslag, aktuella situationer eller 
pågående åtgärder. 

För att kartorna skulle bli jämförbara och 
läsbara för alla beslutades det att man skulle 
anta ett gemensamt språk genom att använda 
färgerna på de post-it-lappar som används 
för kartläggning på papper. Man bad om att 
markera svagheter på röda post-it, styrkor på 
gröna post-it och förslag på gula post-it. På 
detta sätt kunde man omedelbart visuellt se 
vilka frågor som uppstod mellan svagheter, 
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each work team were a base map, framing the 
Dalaberg and Hovult area, some conceptual 
maps regarding the exploratory design (see 
chapter 2) and photographic documents. 

The assigned task was  to identify 
weaknesses, strengthness, proposals 
regarding their guide theme (mobility - 
naturality -public life) and to pin on the base 
map comments, suggestions, proposals, 
current situations or interventions in progress. 

In order to make the maps comparable 
and readable by everyone, it was decided to 
adopt a common language through the use 
of the colors of the post-it notes used for 
paper mapping. The request was to mark 
weaknesses on red post-it, strengthness 
on green post-it and proposals on yellow 
post-it. In this way it was possible to have 
an immediate visual restitution of what the 

Pin on the map of the Public life table

Partecipatory design activity: face to face presentations and working tables  
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Stift på kartan över mobilitetsbordet

Stift på kartan över naturlighetsbordet

styrkor och förslag med avseende på de tre 
arbetstemana: mobilitet, natur och offentligt liv, 
och det gav också en inblick i hur deltagarna 
uppfattade dessa platser. Deltagarna var 
medvetna om möjligheten att tolka samma 
fråga i termer av svaghet eller styrka.

Resultatet av designverksamheten 
var tre "talade" kartor för varje tema och 
två sammanfattande kartor med skisser 
och kommentarer som sammanfattar de 
frågor som framkom. I slutet av dagen 
hölls en gemensam slutdiskussion om 
resultaten av dessa aktiviteter, där varje 
grupp presenterade sitt arbete för de andra 
deltagarna. Slutdiskussionen var ett ögonblick 
av tvärvetenskapligt utbyte och konfrontation 
om de frågor som tagits upp och lyfte fram 
gemensamma exempel, potentialer och 
förslag. Det bör dock understrykas att trots 

uppdelningen i specifika ämnen var de frågor 
som framkom oftast övergripande för varje 
bord.

Deltagarna var omedelbart proaktiva och 
engagerade i deltagandet vid borden och 
bidrog med sina egna bidrag och synpunkter, 
vilket gav upphov till en givande diskussion. 
Dialogen mellan de olika deltagarna var 
mycket berikande och gjorde det möjligt för 
dem som har bott och arbetat i grannskapet i 
flera år att lyfta fram osynliga aspekter.

Den deltagande designverksamheten gjorde 
det möjligt för oss som designers att få en mer 
medveten och upplyst vision, att lära oss mer 
om några av de dynamiker i det dagliga livet 
som ligger till grund för användningen av vissa 
fysiska utrymmen, att reflektera över hur man 
kan omsätta stadsstrategier i fysiska utrymmen 
som verkligen kan påverka livskvaliteten för 
invånarna i denna del av staden.
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Pin on the map of the mobility table

Pin on the map of the naturality table
emerging issues were between weaknesses, 
strengths and proposals with respect to the 
three working themes: mobility, naturalness 
and public life.It also gave an insight into the 
perception of these places according to the 
participants, who were aware of the possibility 
of reading the same issue in terms of weakness 
or strength.

The result of the design activity were three 
"spoken" maps for each theme and two 
summary maps with sketches and comments 
summarizing the issues emerged. At the 
end of the day, there was a final collective 
discussion on the results of these activities, 
in which each group presented their work to 
the other participants. The final discussion 
was a moment of interdisciplinary exchange 
and confrontation on the issues raised and 
highlighted common instances, potentials and 

proposals.  However, it should be emphasised 
that despite the division into specific topics, the 
issues that emerged were mostly transversal 
to each table.

Participants were immediately proactive 
and engaged in the participatory activity at 
the tables bringing their own contribution and 
point of view with giving rise to a worthwhile 
discussion. The dialogue between the 
different participants was very enriching and 
allowed unseen aspects to emerge from those 
who have lived and worked in the neighborhood 
for several years.

The co-design activity allowed us, as 
designers, to have a more aware and 
enlightened vision, to learn more about some 
of the dynamics of daily life that underlie the 
use of certain physical spaces, to reflect on 
how to translate into physical space urban 
strategies that can really affect the quality of 
life of the inhabitants of this part of the city.

VerkstadVerkstad
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Interaktiva och kreativa stunder under workshopen
Interactive and creative moments during the workshop

Verkstad Verkstad

Workshop Workshop



Det är oerhört viktigt att utforma en stads 
mobilitetsnätverk för att garantera en spridd 
och demokratisk tillgänglighet till områden 
och dess tjänster. Det möjliggör också för 
människor från  olika delar av staden att ta sig 
fram för att främja social integration.

På grund av klimatförändringarna är 
det numera inte längre möjligt att tänka 
på infrastrukturer på samma sätt som förr, 
nämligen som enorma hinder som tar mark i 
anspråk och skär av olika områden snarare än 
att koppla ihop dem i ett system. 

Dagens utmaning är att förbättra 
kollektivtrafiken, hållbar och mjuk rörlighet samt 
att utforma infrastrukturer med rätt dimensioner 
och undvika överskott och slöseri med 
utrymme. Detta perspektiv är också beroende 
av behovet att minska antalet bilar i framtiden 
för att minska utsläppen, och det är också 
möjligt tack vare delade mobilitetslösningar. I 
detta syfte kan även parkeringsplatser delvis 
omprövas till mer flexibla och högkvalitativa 
utrymmen för staden. Säkerheten för de olika 
användarna (bilar, motorcyklar, bussar, cyklar, 
elfordon, ...) är avgörande och måste alltid 
garanteras. Mobiliteten bör inte bara ses 
ur teknisk/funktionell synvinkel utan också i 
termer av kvalitetsutrymme för staden, kanske 
i samband med utformningen av det offentliga 
rummet och landskapet.
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Designing the mobility network of a city is 
extremely important to guarantee a diffused 
and democratic accessibility to territory and 
its services allowing permeability between 
different part  of the city to foster social 
inclusion.

Nowadays, due to climate change, it is no 
longer possible to think about infrastructures 
as it was done in the past as huge barriers 
which consume land, cut different territories 
more than connecting others in a system. 

Today’s challenge is to enhance public 
transport, sustainable and soft mobility 
as well as designing infrastructures with 
the right dimension, avoiding surpluses and 
waste of space. This downsizing perspective 
also depends on the tendency to reduce 
the number of cars in the future to reduce 
emissions and it is possible also thanks to 
sharing mobility. With this aim also parking lots 
can be partially rethought as more flexible and 
higher quality spaces for the city. The safety 
of the various users (cars, motorcycles, 
buses, bicycles, electric vehicles, ...) is crucial 
and must always be guaranteed, but mobility 
should not be thought only from a technical / 
functional point of view, but also in terms of 
quality space for the city, perhaps in relation 
to the design of public space and landscape.

Verkstad
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Naturen spelar en mycket stark roll i staden, 
särskilt i Uddevalla där landskapet genomsyrar 
den bebyggelsen och skapar en stark relation 
till byggnader och bostadsområden. Naturen 
har dock inte bara en estetisk och förskönande 
roll utan har även kopplingar till miljömässig 
hållbarhet och erbjuder sig själv som en otrolig 
möjlighet att bekämpa klimatförändringarna.

Det gröna nätverket gör det möjligt att 
återknyta olika ekosystem (växter och 
djur), vegetationen minskar värmeeffekten, 
den dränerande marken (till skillnad från 
trottoarerna) gör det möjligt att hantera 
regnvatten på ett intelligent sätt ... 

Naturen kan också vara produktiv när det 
gäller livsmedel (jordbruk och odling), men 
den kan också stödja nya lokala ekonomier 
med koppling till lokala rätter, utomhussporter 
och turism. Landskapet spelar också en 
central roll i utformningen av det offentliga 
rummet (parker och torg) och naturligtvis i 
privata trädgårdar.

Natur och grönska ska betraktas som 
designmaterial i det offentliga rummet 
med hänsyn till funktionella aspekter i form 
av  material och strategier för miljömässig 
hållbarhet i syfte att skapa motståndskraftiga 
områden som är öppna för olika 

56 57

Nature plays a very strong role in the city, 
especially in Uddevalla where landscape 
permeates the built mass and creates a 
strong relation with the buildings and living 
spaces. However, nature does not only have 
an aesthetic and beautifying role but has links 
with environmental sustainability, offering itself 
as an incredible opportunity to fight climate 
change.

 The green network allows the reconnection 
of different ecosystems (plants and animals), 
the vegetation reduces the heat island effect, 
the draining soils (unlike the pavements) allow 
an intelligent management of rainwater... 

Nature can also be productive in terms 
of food (agriculture and farming) but it can 
also support new local economies linked to 
local cuisine, outdoor sports and tourism. 
Landscape  also plays a central role in 
the design of the public space (parks and 
squares) and private gardens of course.

Nature and greenery is to be considered 
as design materials in public space taking 
into consideration functional aspects in terms 
of materials, environmental sustainability 
strategies with the aim of creating resilient 
spaces that are open to different uses.
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Det offentliga rummet har blivit allt viktigare 
i staden, även efter pandeminsituationen 
som tvingade människor att vara isolerade 
i sina hem under lång tid och fick dem att 
återupptäcka öppna platser som rum för 
social gemenskap. 

Det offentliga rummet är det sociala rummet 
par excellence där alla måste känna sig 
inkluderade och där olika kulturer kan mötas. 
Det offentliga rummet måste därför också vara 
ett säkert rum, och det bästa sättet att göra 
det säkrare är att låta det vara levande och 
upplevbart så mycket som möjligt under hela 
dagen. 

För att göra detta måste det offentliga 
rummet vara attraktivt. Detta innebär inte 
bara att det är viktigt att organisera tillfällen 
för socialisering och kulturella evenemang, 
utan också att det är viktigt att rummet är 
av god kvalitet och har en identitet. Särskild 
uppmärksamhet måste också ägnas åt 
funktioner, tjänster och aktiviteter som kan fylla 
rummet t.ex. kulturella platser, affärer, kaféer/
restauranger mm).

Det offentliga rummet tillhör alla och är 
därför ett delat rum där vi alla måste känna 
oss delaktiga ... även genom att aktivt ta 
hand om det. Därför är det viktigt att tänka på 
människors vardag.
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Public space has become increasingly 
important within the city, also following the 
pandemic situation that forced people to 
remain isolated in their homes for a long time 
and made them rediscover open spaces as 
spaces for sociality. 

Public space is the social space par 
excellence where everyone must feel included 
and where different cultures can meet. The 
public space must therefore also be a safe 
space and the best way to make it safer is to 
have it lived and liveable as much as possible 
throughout the whole day. 

To do this, the public space must be 
attractive. This not only introduces the 
importance of organizing moments of 
socialization and cultural events but also 
introduces the importance of the quality of 
the space and its identity. Particular attention 
must also be paid to functions, services and 
activities that are great to animate it (such 
as cultural places, shops, cafes / restaurants 
with dehors ...).

The public space belongs to everyone 
and therefore it is a shared space in which 
we all have to feel part of it ... even by actively 
taking care of it.  Therefore, it is important to 
think about people's daily life. 
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Sitewalking karta - Mobilitet

Under lunchpausen föreslog designteamet 
att deltagarna skulle ta en gemensam 
promenad i de olika stadsdelarna, uppdelade 
i grupper. 

Syftet med promenaden var att helt och 
hållet fördjupa sig i stadsdelens atmosfär och 
observera de platser och fysiska utrymmen 
som hade diskuterats på "pappret" med en 
blick inriktad på att känna av dess potential 
och styrkor. 

Verktyget "promenad" bidrog också till att 
skapa en informell atmosfär, som redan hade 
främjats av den gemensamma lunchen, och 
gav i första hand deltagarna en chans att 
visa upp några små ingrepp i det offentliga 
rummet som redan har genomförts, några 
underutnyttjade platser och några potentialer 
i området. 

För arkitekterna och designteamet var det 
en viktig kunskapsinhämtning av platsen, 
ett kartläggningsverktyg för vissa utrymmen 
som var användbara för den framtida 
stadsplaneringsfasen. 

Följande kartor visar den väg som de tre 
deltagargrupperna tog.

60 61

Sitewalking map - Mobility

During the lunch break, the design team 
proposed to the participants taking a walk 
together within the neighborhoods divided by 
groups. 

The purpose of the walk was to fully 
immerse themselves in the atmosphere of 
the neighborhood, observing the places and 
physical space that had been discussed on the 
"paper" with a gaze geared toward sensing its 
potential and strengths. 

The tool of the "walking" also helped to 
create an informal atmosphere, already 
fostered by the community lunch, primarily 
giving the participants a chance to show 
some small public space interventions already 
implemented, some underutilized places, 
some potentials of the area. 

For the architects and the design team it was 
an important cognitive moment of the place, a 
mapping tool of some spaces useful for the 
future urban design phase. 

The following maps show the route taken by 
the three groups of participants.

Besök på plats
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Sitewalking karta - Offentliga livetSitewalking karta - Naturlighet
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Sitewalking map -  Public lifeSitewalking map - Naturality
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Huvudsyftet med arbetsborden var 
att identifiera styrkor och svagheter i 
undersökningsområdet, platser som bör 
bevaras eller återskapas i enlighet med 
de viktigaste frågorna om Dalabergs och 
Hovhults stadsdelar. Som framgår av kapitel 
3 försökte man samla in en rad observationer 
om mobilitet, naturlandskap och offentligt liv i 
stadsdelarna. 

Målet var dock att ta fram en rad förslag 
till utformning som skulle organiseras inom 
en övergripande ram som måste vara 
samstämmig med de projekt som kommunen 
redan håller på att genomföra.

I detta perspektiv organiserade deltagarna, 
formgivarna och moderatorerna olika 
individuella hypoteser som definierade en 
lista över möjliga pilotprojekt, platsspecifika 
och hållbara för stadsdelarna Dalaberg och 

Slutdiskussion om naturlighet

Hovhult, men också för hela Uddevalla. 

Dessa strategiska projekt skulle kunna bli 
ett tillfälle att testa den första hypotesen som 
framkom under workshopen och skulle kunna 
utlösa en stadsomvandling. Med tanke på att 
förnyelseprocessen måste vara tidsmässig 
är det möjligt att tänka sig ett stegvis 
genomförande som består av åtgärder på 
kort, medellång och lång sikt, beroende på 
territoriella behov och lokala prioriteringar.

Efter arbetet vid de tre tematiska borden 
(se kapitel 3) kunde deltagarna konfrontera 
varandra genom en gemensam diskussion 
där varje deltagare kunde uttrycka sina åsikter 
om varje ämne. 

Syftet var att lyfta alla frågor som framkom 
vid arbetsborden och dela med sig av flera 
exempel och förslag.
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Final discussion about naturality

The main objective of the working tables  
was to identify strengths and weaknesses 
of the study area, sites to be preserved or 
to be regenerated in agreement to the main 
questions related to the neighborhoods of 
Dalaberg and Hovult.  As seen in chapter 3, the 
attempt was to collect a series of observations 
regarding mobility, natural landscape and 
public life in the neighborhoods. 

Nonetheless the aim was to take up a series 
of design proposals to be organized within an 
overall framework that must be coherent with 
the projects already under implementation by 
the Municipality.

In this perspective, participants, designers 
and moderators organized diverse individual 
hypotheses defining a list of possible pilot-
projects, site-specific and sustainable for 
Dalaberg and Hovult districts but also for the 

whole city of Uddevalla. 

These strategical projects could become 
the opportunity to test the first hypothesis 
emerged from the workshop and could 
trigger an urban transformation. Embracing 
the necessary temporality of a regeneration 
process, it is possible to envision an 
incremental implementation scenario made 
of short, medium and long term actions 
according to territorial needs and local 
priorities.

Following the work activity at the 3 thematic 
tables (see chapter 3) the participants were 
able to confront each other through a general 
discussion in which each participant was able 
to express their opinions about each topic.  
The aim was to criss cross all the issues 
emerged from the working tables, sharing 
several instances and the proposals.

ResultatResultat

Mål och resultat

OutcomesOutcomes

Goals and 
results



Slutdiskussion om det offentliga livet

Slutdiskussion om rörlighet

Resultaten av denna aktivitet för gemensam 
utformning presenteras och sammanfattas 
i tre kartor (sidorna 72, 74 och 76). Dessa 
resultat bör inte betraktas som en definitiv 
slutsats av ett förfarande, utan snarare som en 
första reflektionspunkt i en dynamisk process 
som fortfarande pågår. Trots den preliminära 
karaktären hos dessa observationer anser vi 
att workshopen spelade en avgörande roll för 
att identifiera några relevanta teman för att 
ompröva Dalabergs och Hovults urbana roll i 
staden.

De två första kartorna identifierar frågor och 
platser i studieområdet som designmöjligheter, 
inte i problematiska termer utan i perspektivet 
av en möjlig förnyelse. Den sista kartan visar 
istället några hypoteser och möjliga åtgärder 
(föreslagna av deltagarna) som skulle kunna 
genomföras under de kommande åren, även 
tack vare ett samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer.

I detta avseende är ett av de positiva 
resultaten av workshopen att ett nätverk har 
byggts upp mellan institutionella och icke-
institutionella personer (politiker, tekniker, 
investerare, lokala föreningar, medborgare 
och andra intressenter) som har börjat 
samarbeta på ett proaktivt sätt.

Den sista kartan är dessutom starkt 
kopplad till en noggrann observation av 
sammanhanget och till en tolkning av de 
två föregående kartorna. Bilden på sidan 76 
är ytterst intressant eftersom den förenar en 
förståelse av nuläget med en idé om en möjlig 
framtid för dessa områden.

Kartan är som en vision som består av olika 
idéer som syftar till att bekämpa segregation 
och öka den sociala integrationen i 
stadsdelarna genom att tänka om när det 
gäller kvaliteten på naturen och de offentliga 
rummen i staden. Flera förslag handlar 
om områdets genomsläpplighet för cykel- 
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The results of this co-design activity are 
represented and summarized in three maps 
(pages 72, 74, 76). These results should not 
be considered as a definitive conclusion of a 
procedure, but rather as a first point of reflection 
within a dynamic process still in progress. 
Despite the provisional nature of these 
observations, we believe that the workshop 
played a crucial role identifying some relevant 
themes to rethink  the urban role of Dalaberg 
and Hovult within the city.

The first two maps identify issues and sites 
of the study area as design opportunities, not 
in problematic terms but in the perspective of 
a possible regeneration.The last map instead 
shows some  hypotheses and possible actions 
(proposed by the participants) that could be 
implemented in the next years, also thanks to 
a collaboration between public and private.

In this sense, one of the positive outcomes 
of the workshop concerns the construction 
of a network between institutional and non-
institutional figures (politicians, technicians, 
investors, local associations, citizens and other 
stakeholders) who have begun to collaborate 
in a proactive manner.

Moreover the last map is strongly related to 
a precise observation of the context and to an 
interpretative reading of the two previous maps. 
The image at pag. 76 is extremely interesting 
because it brings together an understanding 
of the present with an idea of a possible the 
future for these areas.

This map is like a vision, made of various 
ideas trying to fight segregation and increase 
the social inclusiveness of neighbourhoods 
by rethinking the quality of nature and public 
spaces within the city. Several proposals deal 
with the permeability of the area to cycle and 
pedestrian flows, enhancing an active mobility 
within the neighbourhoods  and increasing 
the level of connectivity between Dalaberg 

Final discussion about public life

Final discussion about mobility

ResultatResultat

OutcomesOutcomes



Översiktskarta - naturlighet

Översiktskarta - rörlighet

och fotgängarflöden, för att öka den aktiva 
mobiliteten i stadsdelarna och för att öka 
anslutningsmöjligheterna mellan Dalaberg 
och Hovult, men också mellan dessa 
stadsdelar och deras omgivningar.

I många fall är de inkomna förslagen 
inriktade på lekplatser och idrottsplatser för 
olika åldersgrupper (unga, vuxna och äldre). 
Andra förslag handlar om den säkerhet 
som medborgarna upplever genom att 
förbättra den offentliga belysningen och 
den nödvändiga reaktiveringen av öppna 
platser för att göra dem mer levande och 
tilltalande. Genom att införa nya funktioner 
(t.ex. frisbeegolfbanor eller andra aktiviteter) 
kommer det att bli möjligt att locka olika 
användare från hela staden vid olika tider på 
dygnet och därmed säkerställa en hög grad 
av liv i de öppna ytorna och en viss grad av 
rumslig och social kontroll.

Idén att lägga till nya utrymmen för 
stadsträdgårdar och grillplatser på 
bostadsgårdarna kan också tolkas i denna 
riktning, men också för att ge invånarna 
ett ökat antal informella mötesplatser och 
livsmedelsproduktion.

De förslag som mottogs under workshopen 
bekräftar också Dalaberg Centrums centrala 
roll som redan framkom i de förberedande 
intervjuerna (se kapitel 2). Avgörande är 
därför att ompröva de två ingångarna till 
detta område för att göra det mer synligt 
och välkomnande, även tack vare ny 
stadsmöblering i huvudkorridoren.

Slutligen finns det andra förslag som rör 
ombyggnaden av vattentornet som en möjlig 
symbol för en förnyad vitalitet i stadsdelarna 
och ett landmärke för den pågående 
stadsomvandlingen.
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Summary map -  naturality

Summary map -  mobility

and Hovult but also between these districts 
and their surroundings.

In many cases, the received suggestions 
focus on playgrounds and sportfields for 
different age groups of inhabitants (young, 
adults and elderly). Other proposals deals with 
the safety perceived by the citizens through 
the improvement of public lighting and the 
necessary reactivation of open spaces to make 
them more vibrant and appealing. Through the 
insertion of some new functions (e.g frisbee-
golf courts or other activities), it will be possible 
to attracts different users from all over the city 
at different times of the day and consequently 
to ensure a high level of animation of the 
open spaces and a certain level of spatial and 
social control.

The idea to add new spaces for urban 
gardens and barbecue spots within residential 
courtyards can also be interpreted in this 
direction but also to provide the inhabitants 
with an increasing number of informal meeting 
spaces, as well as food production.

The proposals received at the workshop 
also reaffirm the centrality of the Dalaberg 
Centrum as already emerged from the 
preparatory interviews (see chapter 2). Crucial 
is therefore the rethinking of the two entrances 
of this space to make it more visible and 
more welcoming also thanks to new urban 
furnishings inside the main corridor.

Finally, other proposals concern the 
redevelopment of the water tower as a 
possible symbol of a renewed vitality of the 
districts and a landmark of the ongoing urban 
transformation.

ResultatResultat

OutcomesOutcomes



Kartläggning av svagheter
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Weakness map
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Kartan över styrkor
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Strenghtness map
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Förslagskarta
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Proposal map
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Efter diskussionen ombads deltagarna i 
workshopen att rösta om prioriteringarna av 
de frågor som framkommit och de idéer som 
arbetsgrupperna föreslagit. På detta sätt var 
det möjligt att välja ut de mest intressanta 
förslagen och fastställa en förteckning 
över prioriterade projekt som skulle kunna 
genomföras inom en snar framtid (se sidan 
81). 

Omröstningen var därför central i denna fas 
av aktivt deltagande av intressenterna, och 
vi anser att detta verktyg måste finnas med 
under hela den dialogbaserade processen för 
deltagande som ett demokratiskt verktyg för 
medborgarnas uttryck och ett medel för att ge 
dem inflytande över stadens och samhällets 
framtida omvandlingar.

Resultatet av omröstningen sammanfattas 
i listan på sidorna 82-83 som visar hur 

många röster varje förslag fick. Denna tabell 
är intressant eftersom den sammanfattar 
de viktigaste målen som framkom under 
workshopen och eftersom den belyser de 
mest diskuterade frågorna. Den är ett mycket 
användbart verktyg för beslutsfattande och 
ger en första möjlig lista över insatser och 
prioriterade åtgärder som ska genomföras 
inom en snar framtid.

Vissa av dessa förslag kan fördjupas i 
fysisk-rumsliga termer och kan bli föremål 
för ett framtida medborgarengagemang (se 
tidsplan - kapitel 1) som kan rösta om de mest 
intressanta och prioriterade förslagen.

Oavsett vilka projekt som kommer att 
genomföras under de närmaste åren anser 
vi att ett hållbart ingripande på allvar måste 
ta itu med dessa och andra frågor som rör 
bilden av en modern, levande och produktiv 

Förslag till deltagaromröstning som framkom vid arbetsborden
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After the discussion, the workshop 
participants was asked to vote the priorities of 
the issues emerged and the ideas proposed by 
the working groups.  In this way it was possible 
to select the most interesting proposals and 
define a list of priority projects which could 
be implemented in the near future (see page 
81). 

The vote was therefore central in this phase 
of active participation of the stakeholders and 
we believe that this tool  must be present 
throughout the whole dialogue base process 
of participation as a democratic tool for 
citizens' expression and a vehicle for 
their empowerment regarding the future 
transformations of the city and its society.

The result of this vote is summarized in the 
list at pages 82 - 83 which shows the number 
of votes received by each proposal. This table 

Participant voting proposal emerged from the working tables

is interesting as it recaps the main objectives 
emerged at the workshop and as it highlights 
the most discussed issues. It is a very useful 
tool in decision-making and it outlines a 
first possible list of interventions and priority 
actions to be implemented in the near future.

Some of these proposals may be deepened 
in physical-spatial terms and may become the 
subject of a future involvement of citizens (see 
timeline - chapter 1) who could vote for the 
most interesting and priority ones.

Regardless of which projects will go ahead 
in the next few years, we believe that a 
sustainable intervention must seriously deal 
with these and other issues related to the image 
of a contemporary, vibrant and productive city 
(themes already strongly central to the JALLA! 
project - see chapter 1).

Förslag till 
omröstning

ResultatResultat

OutcomesOutcomes

Voting Proposals



OmröstningsbordDeltagarnas röstning
Participant voting

stad (teman som redan är starkt centrala för 
JALLA!)

Alla de teman som framkom under 
workshopen utgör en utmärkt utgångspunkt för 
framtida planeringsöverväganden, eftersom 
de är resultatet av en direkt konfrontation 
med det civila samhället och motsvarar 
konkreta önskemål som framförts av utvalda 
intressenter och lokala invånare som lever i 
dessa områden nästan dagligen. 
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All the themes that emerged during the 
workshop constitute an excellent starting 
point  for future planning reflections as they 
arise from a direct confrontation with civil 
society and correspond to concrete requests, 
put in place by selected stakeholders and local 
inhabitants who live these areas almost daily. 

Voting table

ResultatResultat

OutcomesOutcomes



13 votes

10 votes

09 votes

07 votes

06 votes

04 votes

03 votes

03 votes

01 vote

East-west “Linear park”: the idea is to enhance the  
gardens and open spaces inside the neighborhoods 
in order to create a linear park fostering the 
connection between Hovult - Dalaberg and Bjursjön 

Playground’s regeneration and diversification for 
diverse users.  ( e.g. outdoor gym for elderly, near 
the medical center, frisbee golf…) 

Dalaberg centrum regeneration focusing on the two 
entrance spaces (e.g. green amphitheater in the 
south, site specific urban furniture in the north…) 

Dalaberg centrum regeneration focusing on 
the central corridor (e.g. by adding new urban 
furnitures, temporary roof and lightnings…)

Water tower as a landmark: the idea is to make it 
more and more visible and perceptible, becoming the 
symbol of the areas and the signal that a regeneration 
process is starting inside the neighborhoods. The 
idea could be to paint it but also and to organize 
events and meetings for all, compatibly with the 
actual legislation 

Regeneration of the ciclopedestrian paths in 
order to make them more attractive and more safe 
- The idea is to redesign their materiality and identity 
by adding new urban furniture, but also through a 
wayfounding project and by adding new urban 
lighting 

DAL-HO CAMPUS: the idea is to think about 
Dalaberg and Hovult as a campus, enanching social, 
functional and buildings mix inside the residential 
neighborhoods 

Promote urban agriculture and social meeting: 
new kitchen gardens, urban orchards and barbecue 
spots could be an occasion for meeting and sharing, 
not just to produce food 

Ecoduct overpassing Fjällvägen road

East-west “Linear park”: the idea is to enhance the  
gardens and open spaces inside the neighborhoods 
in order to create a linear park fostering the 
connection between Hovult - Dalaberg and Bjursjön 

Playground’s regeneration and diversification for 
diverse users.  ( e.g. outdoor gym for elderly, near 
the medical center, frisbee golf…) 

Dalaberg centrum regeneration focusing on the two 
entrance spaces (e.g. green amphitheater in the 
south, site specific urban furniture in the north…) 

Dalaberg centrum regeneration focusing on the 
central corridor (e.g. by adding new urban furnitures, 
temporary roof and lightnings…)

Water tower as a landmark: the idea is to make it 
more and more visible and perceptible, becoming 
the symbol of the areas and the signal that 
a regeneration process is starting inside the 
neighborhoods. The idea could be to paint it but 
also and to organize events and meetings for all, 
compatibly with the actual legislation 

Regeneration of the ciclopedestrian paths in order to 
make them more attractive and more safe - The idea 
is to redesign their materiality and identity by adding 
new urban furniture, but also through a wayfounding 
project and by adding new urban lighting  

DAL-HO CAMPUS: the idea is to think about 
Dalaberg and Hovult as a campus, enanching 
social, functional and buildings mix inside the 
residential neighborhoods 

Promote urban agriculture and social meeting: new 
kitchen gardens, urban orchards and barbecue 
spots could be an occasion for meeting and sharing, 
not just to produce food 

Ecoduct overpassing Fjalvagen road

13 votes

10 votes

09 votes

07 votes

06 votes

04 votes

03 votes

03 votes

01 vote



När vi försöker sammanfatta vad som 
framkom under workshopen inser vi att det 
inte är möjligt att dra definitiva slutsatser. 
Eftersom detta är en process som fortfarande 
pågår kan vi begränsa oss till en uppsättning 
tillfälliga observationer och hypoteser, som 
kommer att verifieras eller ifrågasättas under 
processens fortsatta gång.

Oavsett detta anser vi att workshopen 
spelade en avgörande roll för Dalabergs och 
Hovults framtida utveckling. Detta eftersom 
en ny fas för stadsplanering har inletts, inte 
bara för dessa stadsdelar utan även för hela 
Uddevalla. 

Workshopen betonade faktiskt vikten av 
dialog med medborgarna och den stimulerade 
möten, kommunikation och samarbete mellan 
olika aktörer och olika yrkesgrupper. 

Detta initiativ till workshop har stimulerat 
uppkomsten av ett nätverk mellan offentliga 
och privata aktörer som skulle kunna stimulera, 
finansiera och stödja ombyggnaden av dessa 
områden under åren.

Vi hoppas därför att denna fas kan fortsätta 
under de kommande månaderna och åren.

Vi ber därför invånarna att fortsätta att delta 
medvetet, kritiskt och konstruktivt i processen. 
Vi ber politiker och kommunen att planera 
stadsförnyelsen med hjälp av olika ämnen som 
bygger upp en heterogen ram av önskemål, 
som är representativ för medborgarnas breda 
behov. 

Som arkitekter har vi åtagit oss att stödja 
en dynamisk och flexibel ram för omvandling, 
där tider och innehåll inte är rigida utan kan 
förändras i enlighet med de olika behov och 
önskemål som kommer in under tiden.

Om vi fortsätter på detta sätt tror vi att det 
kommer att vara möjligt att fördjupa de resultat 
som erhållits från denna första delaktighetsfas 
i syfte att tillsammans planera en ny framtid för 
Uddevalla!
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Trying to resume what emerged from the 
Workshop we realize that it is not possible 
to draw definitive conclusions. Since this is 
a process still in progress, we can limit to 
a set of observations and hypotheses with a 
temporary nature, which will be verified or 
questioned during the continuation of this 
process.

Regardless, we believe the workshop 
played a crucial role in the future development 
of Dalaberg and Hovult. This is because a 
new phase for urban planning has been 
inaugurated not only for these neighborhoods 
but also for the entire city of Uddevalla.  
The workshop in fact emphasized the 
importance of dialogue with citizens and it 
stimulated meetings, communications and 
collaboration between different actors and 
different professionals. 

This workshop initiative has stimulated 
the birth of a network between public and 
private entities that could stimulate, finance 
and support the redevelopment of these areas 
over the years.

Therefore we hope that this phase can 
continue in the coming months and in the next 
years.

So, we ask the inhabitants to continue 
to participate consciously, critically and 
constructively in the process. We ask 
politicians and municipality to plan urban 
regeneration with the help of various subjects 
who build a heterogeneous framework of 
requests, representative of the needs of 
citizens by quantity.

As architects we are committed to support a 
dynamic and flexible transformation framework, 
in which times and contents are not rigid but 
can change according to the diverse needs 
and requests received over the time.

If we continue in this way we think that it will 
be possible to deep the results obtained from 
this first phase of participation with the aim of 
planning together a new future for Uddevalla!

Tillfälliga 
slutsatser

Temporary 
conclusions 

ResultatResultat

OutcomesOutcomes




