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Klassisk musik stoppar skadegörelseEn satsning på 
klassisk musik och konst har minskat skadegörelse och 
bus i Orrholmsgaraget. I ett och ett halvt år har musiken 
strömmat ur högtalarna och resultaten hittills är mycket 
positiva.Sedan i november 2003 strömmar klassisk musik 
ur högtalare i hela Orrholmsgaraget. Då startade 
nämligen försöket med att förbättra miljön i det stora 
garaget. En satsning som slagit mycket väl ut. Sedan 
musiken började spelas har skadegörelsen och sabbet i 
garaget minskat markant.- Trots att det är för tidigt att 
dra några långsiktiga slutsatser av resultatet så ser vi en 
klart positiv utveckling, säger Mats Enmark, VD för 
KBAB.- Studier visar att klassisk musik har en lugnande 
inverkan på människor och då idén om musik i garaget 
kom upp kändes tanken spännande direkt. Alternativa 
lösningarLockande var också tanken på att hitta 
alternativa lösningar.- Traditionellt sett målar man ofta 
om eller sätter ny belysning för att förändra liknande 
miljöer. Men idén med musik kändes ny och spännande. 
För ett blygsamt belopp kunde mycket åstadkommas, 
fortsätter han.Inte bara musikDet är inte bara musiken 
som inverkat på stämningen i garaget. Ett kakelkonstverk 
har satts upp och dessutom finns Marja Olssons konstverk 
i garaget. Många kommer också med idéer om vad som 
kan tänkas passa i garagemiljön.- Allt som skapar en 
bättre stämning är positivt för boendemiljön, säger Mats 
Enmark.Fortsatt arbeteArbetet med 
förbättringsåtgärderna i Orrholmsgaraget är ett 
samarbete mellan boende på Orrholmen, den så kallade 
”garagegruppen” och KBAB. KBAB har avsatt pengar i 
årets budget för att arbeta vidare med idéer kring garaget. 
- Generellt är Orrholmsborna mycket positiva till 
förändringarna, avslutar Mats Enmark.  
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Tillbaka 

Design och utveckling av ett bostadsområde Beskrivning: 

 

Design och utveckling av ett bostadsområdeStadsdelen Orrholmen i 

Karlstad, ”Den vita staden”, börjar bli till åren och sliten. Ett 

omfattande långsiktigt renoveringsprogram har inletts för de stora 

hyreshusen som utgör kärnan i bebyggelsen på Orrholmen. Under 

husen ligger det kända Orrholmsgaraget som är stort (det största 

offentliga utrymmet i Karlstad, sannolikt i Värmland, som är under 

jord), grått, hårt slitet och i starkt behov av förnyelse.Karlstads 

Bostads AB (KBAB), som äger och förvaltar området, tog för drygt ett 

år sedan initiativet till åtgärder för en sådan förnyelse. Företaget 

hade en vision som innebar att garagemiljön skulle mjukas upp och 

bli mer välkomnande med olika kulturaktiviteter av långvarig och 

kortvarig karaktär. En del av syftet var att göra Orrholmens 

innevånare och alla andra som besöker garaget delaktiga och 

medverkande i en utveckling som skall göra garaget mindre dystert, 

mindre grått, mindre utsatt för skadegörelse. KBAB tog för drygt ett 

år sedan initiativet till åtgärder för en sådan förnyelse. Företaget 

hade en vision som innebar att garagemiljön skulle mjukas upp och 

bli mer välkomnande med olika kulturaktiviteter av långvarig och 

kortvarig karaktär. En del av syftet var att göra Orrholmens 

innevånare och alla andra som besöker garaget delaktiga och 

medverkande i en utveckling som skall göra garaget mindre dystert, 

mindre grått, mindre utsatt för skadegörelse. Det kan nu konstateras 

att KBAB varit framgångsrikt i marknadsföring och förverkligande av 

sin förnyelsevision och går med energi och entusiasm vidare i de nya 

spåren. Via sin bovärdorganisation knöt KBAB till sig några 

hyresgäster på Orrholmen i syfte att få en grupp som fritt kunde 

stödja KBAB med idéer och diskussioner runt dessa. Genom denna 

grupp togs kontakt med butiken Kakelplattan och dess ägare Anders 

Hargefors vilket resulterade i att det under våren och sommaren 

2004 uppfördes ett kakelkonstverk i garaget. Konstverket, som döpts 

till Blue Corner, är drygt 20 kvm stort och utgör ytterligare ett 

betydelsefullt steg i arbetet att bl a med bild-, form- ljud- och 

ljusinstallationer försöka förbättra den vistelsemässiga upplevelsen 

av Orrholmsgaraget. Kakelplattan har haft ett självpåtaget 

helhetsansvar för hela produktionen av konstverket. Detta har 

inkluderat såväl engagemang av konstnär, tillhandahållande av såväl 

material som arbetsinsats för uppsättning. Hela denna insats har 

Kakelplattan gjort helt gratis. Det mycket uppskattade konstverket 

Blue Corner är således en gåva till KBAB och Orrholmsborna.Det kan 

inte uppfattas på annat sätt än att KBAB genom sitt framsynta 

agerande, visade ambitioner och förmåga till helhetssyn gett 
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Orrholmen ett designmässigt lyft som väl förtjänar att 

uppmärksammas.KBAB har dessutom också tydligt visat att man kan 

nå goda sociala och kulturella resultat genom nytänkande och 

kreativitet i en konst- och designprocess.Genom att som Kakelplattan 

arbeta utanför ramarna för de traditionella och gängse 

arbetsformerna i en designprocess har visats på nya utvecklingsvägar 

för konstnärs- och designyrkena som är yrken i förändring och 

befinner sig idag i ett accelererande utvecklingsskede som ställer nya 

krav på utövaren, förmedlaren och uttolkaren. KBAB:s engagemang 

har sin idégrund och sitt fokus i föreningen mellan konstnärlig frihet, 

ansvar, yrkesskicklighet, kommersiell nytta och förbättrade 

möjligheter till utkomst för verksamma inom konst- och 

designyrkesområdet. Därutöver bör också konstverket Blue Corner 

och framför allt arbetet bakom konstverket, uppfattas som ett bidrag 

och exempel på förnyelse och utveckling av yrkesområdet.Arrangör: 

GaragegruppenPlats: Orrholmen i KarlstadAdress: 

Orrholmsgaraget652 27 KarlstadTelefon: 054/184006,0705-

339149,0703-248908Kontaktperson: Jan Elow,Torbjörn 

Eriksson,Benny SiljenäsE-postadress: 

tobe99@hotmail.com,jan.elow@telia.com,benny@greatevents.comStartdatum:

1/2004Slutdatum: 1/2006Länkar:finns ingen ännuFiler:  
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