
Det som inte fick hända 

-om framtiden efter branden i Eksjö



EKSJÖ





Eksjö stad: 10210 invånare

Stadsrättigheter: början av 
1400-talet

Eksjö centrum: 58 bygg-
nadsminne

Europa Nostra diplom
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VAD GÖR VI NU?



•	Ett hål mitt i Eksjös hjärta
•	Fastigheten: b-minne
•	Ett nytt hus måste byggas
•	Kommunens ansvar:

-Gamla Stans täthet
-Eksjös kulturmiljö och samhällets krav





1. ARKITEKTTÄVLING





2. DIALOG/WORKSHOP





OM CISELÖR (EN)

C
IS

EL
Ö

RE
N

 1

C
IS

EL
Ö

RE
N

 2

KO
M

M
IN

IS
TE

RN
 2

VA
XB

LE
KA

RE
G

RÄ
N

D

•	 En ciselör arbetar med utsmyckning av företrädesvis vapen och andra grövre metallföremål (ej ädelmetall). Ciselering är en teknik att med verktygen hammare och puns åstad-
komma reliefutsmyckning i. Vid ciselering åstadkoms nedsänkningar i metallen genom att man hamrar från framsidan.

•	 Befintlig detaljplan från 1922.  §2. Å de med bokstaven A betecknade kvarteren och kvartersdelarna får utan utsträckning i byggnadsstadgans bestämmelse om hushöjds förhållande till gatubredd, byggnad ej 
uppföras till större höjd än 8 m. och icke innehålla mer än 2 våningar jämte de rum, som kunna inredas på vinden. I byggnader av trä må högst en tredjedel och i byggnader av sten högst hälften av vinden inredas till 
boningsrum. Källare under byggnad räknas som våning, om närmast övervarande bjälklags golv är beläget högre än 1 ½ meter över omgivande markens medelnivå.

Nedan kan du skissa det huset som du skulle vilja se på denna plats. Tänk gärna på material, formspråk och användning. 
Annars kan du skriva dina idéer/synpunkter här.







3. MÖTESPLATS













TÄVLINGSPROGRAMMET



•	 Två våningar + 
1/3 del inredd vind

•	 Handel och bostäder •	 Material: trä

•	 innergård, vårdträd, källare
•	 detaljer som loftgångarna

•	 400 års arkitekturhistoria •	 Forsellskas byggnadsdelar
•	 synpunkter workshop











TACK!

lucia.botero@eksjo.se










