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Multifunktionshall Sjövik - förstudie 
 

 
I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston                        

 

Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening 

Projektledare: Lena Lönnqvist 

Kommun: Avesta 

Dnr: 71 

Jnr: 2010 5917 

Projekttid: 2010-09-13 – 2011-06-30 

 

Beviljade stödmedel: 75 250 kr Använda stödmedel: 66 770 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet: 134 590 kr 

 

 

 

 

”Projektet lever nu vidare genom att medel ansökts och 

beviljats från Boverket och Avesta kommun. 

Multifunktionshallen blir verklighet! En stor aktivitet pågår 

för att få ett genomförande av projektet så snart som möjligt. 

Det finns alltså tydliga effekter av det projekt som beviljades av 

Leader.” 
 

Lena Lönnqvist, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Den s.k. Jubileumshallen vid Sjöviks Folkhögskola är en pampig byggnad med 

naturskönt läge. Den byggdes år 1936 och är godkänd för 250 personer. Hallen 

används idag främst av folkhögskolan men nyttjas också regelbundet av den 

kommunala grundskolan samt företag, organisationer och föreningar. På sommaren 

är den en viktig samlingslokal för sommarlägren. 

 

Lokalen är dock idag sliten och inte ändamålsenlig för de behov skolan och bygden 

har. Byggnadens nyttjande begränsas av dålig tillgänglighet för personer med 

funktionshinder samt avsaknad av ändamålsenliga toaletter, kapprum och pentry. 

Kommunfullmäktige i Avesta har tidigare regelbundet haft möten i Jubileumshallen 

men har upphört med detta eftersom det saknas handikapptoalett. 

 

Projektets vision är att Jubileumshallen genom en mindre tillbyggnad skulle kunna 

bli en tillgänglig lokal för hela bygden med plats för idrott, teater, konserter, mässor, 

möten och konferenser. För några år sedan hölls ett möte för att diskutera denna 

vision och intresset var stort. 

 

SYFTE 
Projektets syfte är att konkretisera en vision om en handikappanpassad 

multifunktionshall i Sjövik som en resurs för hela bygden – folkhögskolan, näring, 

föreningsliv och offentlighet. 

 

MÅL 
Projektets mål är ett komplett underlag för ombyggnad av Jubileumshallen i Sjövik 

med bland annat ritningar, kostnadsberäkning och förslag till finansiering. 

 

GENOMFÖRANDE 
Sjöviks folkhögskola kommer att tillsammans med bland annat representanter för 

skola, näringsliv och föreningsliv analysera behoven och ta fram underlag för 

ombyggnad. En viktig del av arbetet är studera möjligheterna till finansiering. 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Lena Lönnqvist 

 

Första kontakten med Leader 

Sjöviks folkhögskola hade haft flera leaderprojekt innan detta projekt blev aktuellt. 

Den första kontakten togs redan kort efter att Leader Nedre Dalälven hade etablerats. 

 

Leader som metod 

Tycker att Leader är en bra metod för lokal utveckling och uppger att Sjöviks 

folkhögskola vid flera projekt fått uppleva hur det fungerar väl. Menar att Leaders 

metod att koppla ihop näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor skapar nya 

konstellationer och nätverk, som används även långt senare i andra sammanhang.  

  

Leaders betydelse för projektet 

Detta projekt, som gällde förberedelse till att göra en större ansökan om en 

multifunktionshall på Sjövik, hade varit svårt att genomföra utan sponsring från 

Leader. Det blev till en oerhört stor hjälp för att kunna anlita arkitekt och arbeta fram 

en plan och en kostnadsbild. 

 

Genomförande 

Tycker att projektet lyckades! Projektet resulterade i en behovsredovisning, en 

planering och en kostnadsberäkning för en 1930-tals byggnad som behöver rustas och 

förnyas för multianvändning. Med hjälp av detta resultat kunde en första ansökan till 

Boverket göras. Den första beviljades inte, men ett par år senare har faktiskt Boverket 

beviljat medel och själva verkställigheten är nu högaktuell. 

  

Innovation 
Upplever att projektet blev innovativt, det kom fram många nya och goda idéer om 

hur en multifunktionshall skulle kunna bli till nytta. 

  

Samverkan och nätverkande 

Efter projektets slut bildades en helt ny förening, Folkärna Bygdegårdsförening, där 

flera föreningar i bygden är delaktiga. Denna förening tog fortsatt ansvar för att arbeta 

fram en plan och en finansiering. I detta nya nätverk ingår hembygdsföreningen, 

Svenska kyrkan, LRF, Karlfeldtföreningen, Byföreningen Kärnan m.fl.  

 

Ökad affärsmässighet 

Projektet har bidragit till ökade affärsmässiga tjänster eftersom det i slutskedet 

kommer att ske en omfattande renovering, ombyggnation och tillbyggnad av den 

gamla 1930-talsbyggnaden. Det kommer att generera arbete för ett flertal hantverkare 

under ett antal månader. Efter färdigställandet kommer även en ökning i 

servicetjänster att ske genom den verksamhet som ska genomföras. Några nya 

produkter kommer dock inte att tillverkas.  

 

Långsiktighet 

Projektet lever nu vidare genom att medel ansökts och beviljats från Boverket och 

Avesta kommun. Multifunktionshallen blir verklighet! En stor aktivitet pågår för att få 

ett genomförande av projektet så snart som möjligt. Det finns alltså tydliga effekter av 

det projekt som beviljades av Leader. 
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Framtidsutsikter för projektet 

Om planerna går i lås kommer ombyggnation att genomföras snart. Hur långt man 

hinner under 2014 beror på praktiska omständigheter. På sikt hoppas man att bygden 

njuter frukterna av att man en gång satte igång detta projekt på Sjöviks folkhögskola 

med stöd av Leader. Då ska det finnas en väl fungerande multifunktionshall på plats, 

som fylls av aktiviteter.  

 

Spridning 

Alla ledamöter i Avesta kommunfullmäktige känner väl till hela projektet, inklusive 

förarbetet med stöd av Leader. Lokaltidningen hade en stor artikel i början av 

sommaren 2014 om den blivande multifunktionshallen. Det har också skrivits om 

planerna vid flera tillfällen tidigare. Sannolikt har reportrar bevakat ärendet, eftersom 

det har varit uppe i kommunfullmäktige vid ett par tillfällen. Sjöviks folkhögskola har 

skrivit om projektet i sin egen tidning Sjövikskamraten och har rapporterat om det på 

sin hemsida. För övrigt har information lämnats regelbundet till personal, styrelse, 

kommun och landsting (via styrelserepresentanter).  

 

Attitydförändring 

Tycker inte att man kan säga att det har skett en stor attitydförändring, men att det har 

skett ett närmande mellan bygdens representanter och folkhögskolan tack vare 

projektet. Den blivande multifunktionshallen är avsedd att serva alla invånare och inte 

bara folkhögskolan och bygdegårdsföreningen är bildad i syfte att organisera detta.  

   

Försörjningsmöjligheter 

Projektet har bidragit till försörjningsmöjligheter, genom att många får arbete i 

samband med byggnation och genom att det efter färdigställande finns ett ökat behov 

av servicepersonal. 

 

Koppling till andra projekt 

Projektet har inte i svarande stund någon koppling till andra projekt, men man tror att 

det på sikt kommer att bli ett flertal projekt, eftersom multifunktionshallen ger helt 

nya möjligheter till aktiviteter med stor publik. 

   

Leaderprojekt 

Kan tänka sig att driva ett leaderprojekt igen. 

 

Övrigt 

Upplever att det finns mycket positivt med Leader, men varande en del av EU-

byråkratin, önskar man att Leader för vidare tanken att ”regler” alltid ska var 

relevanta för alla parter. Exempelvis bör man inte ha kvar regler som kräver 

tidsredovisningar som splittrar upp timmar på individer så detaljerat att det rimligen 

inte kan vara effektivt. Varken för den som redovisar eller för den som granskar 

redovisningen.  
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Nya försörjningsmöjligheter*, uttryckta som helårsarbeten 7 

Antal personer* som fått del av nya försörjningsmöjligheter 27 

  

Bevarade försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 1 

Antal personer som fått del av bevarade försörjningsmöjligheter 2 

  

Antal nya nätverk 1 

 
Nya tjänster: 

Sjövikshallen, som den ska kallas, kommer att kunna erbjuda utställningsmöjligheter, 

konferens, teater, dans och konserter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.  

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Ombyggnadsplan för hallen. Folkärna bygdegårdsförening.  

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Framtidstro: Viss förbättring 

Exempel: Det blir en utåtriktad öppning för Sjövik och ett lyft 

för verksamheten. Hallen är en mycket viktig 

byggnad för verksamheten och är i stort behov av 

upprustning. Det blir nu bl.a. handikappanpassade 

toaletter, som saknats sedan tidigare.  

 

 

Bevarande av 

kulturvärden: 

Stor förbättring  

Exempel: Hallen är byggd på 30-talet med speciell arkitektur. 

Arkitekten som gjort ombyggnadsritningarna vill 

bevara dess ursprungliga stil.  

 

 

Samarbetsklimat: Stor förbättring 

Exempel: Mycket förbättrat samarbete med Avesta kommun. 

Kommunen går in med ganska mycket pengar i 

hallen.  

 

 

 
* Antalet nya helårsarbeten och personer som får del av dessa har här endast kunnat 

uppskattas eftersom ombyggnationen och den utökade verksamheten i Sjövikshallen 

ännu inte kommit igång vid tidpunkten för utvärderingen. 


