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OMBYGGNATION AV BEFINTLIG SPANNMÅLSSILO I VADSTENA



Orginalritningar på spannmålssilon från 1956
Av Kurt von Schmalensee, Norrköpings stadsarkitekt.



kontakt med privatpersonen som idag äger silon och att de har fått en nyckel till byggnaden och disponera 
ytan till konstinstallationer under tiden beslut om bostäder legat på bordet.
Vid två tillfällen har de disponerat bottenplan i silon för installationer med ljud och ljus. Intresset för att be-
söka silon och installationen har varit stort då många är intresserade av de spännande rum som skapas inuti 
silon. Konstgruppen är själva väldigt fascinerade av byggnaden och har en önskan om att köpa den till en 
relativt billig summa av nuvarande ägaren för att använda den till konständamål vilket de även samtalat om 
tidigare och pratat om vilket belopp det kan tänkas röra sig om.

Förutom konstgruppen så verkar det finnas en tradition och intresse för hantverk och konst i bygden över-
lag. Vid platsbesök nummer två besökte jag Kickie Bergengrens ateljé och galleri i gamla Kronobränneriets 
lokaler intill silon. Hon berättade om det stora intresset för konstkurser och hantverk i staden då hon både 
haft målarkurser och arbetat som bildtolkningspedagog i många år. Hon berättade även om Vadstenas årliga 
konstvandring där 35 ickeetablerade konstnärer ställer ut sina verk på olika caféer och andra lokaler i staden 
över en helg för att sedan inte ha varken utställningsmöjligheter eller ateljéplatser resten av året. 

Efter platsanalys och research av byggnad, kontext och omständigheter/önskemål i staden så blir förslaget 
för omprogrameringen av byggnaden primärt en lokal konstscen och skaparverkstad för alla i bygden. En 
generationsöverskridande mötesplats där man utbyter idéer och skapar en känsla av tillhörighet. Man får 
tillfällen att skapa tillsammans och lära utav varandra i en annorlunda och inspirerande miljö. 

Den kvadratiska högdelen blir skapardel och kommunikationsdel där ateljéer, entré, café, toaletter, garderob 
och trapphus finns samt en konstnärslägenhet att hyra. I  silodelen ligger konsthall där silorören får olika 
karaktärer för olika typer av installationer och konstverk. En del av rören får takljusinsläpp för exempelvis 
takhängda konstverk. En del av silorören får extra våningsplan för ateljéplatser.
Två av rören behåller det gamla lutande golvet och hålls helt mörka för ljusprojektioner och konstverk som 
kräver ett mörkare rum och även en permanent kamera obscura. Det lutande golvet kan användas till att 
skapa sittyta.

De resterande silorören har alla full takhöjd på närmare 20 meter där det enda dagsljusinsläppet kommer 
från de diffusa ljusöppningarna i mittgången.

I den gamla panncentralen som är placerad i en kvadratisk del på byggnadens nordvästra del placeras en ny 
träverkstad enligt önskemål från konstgruppen. 
I den rektangulära takdelen placeras en ny restaurang och bar samt uterum och takterrass. Tanken med tak-
delen är att den ska kunna användas helt eller delvis efter exempelvis mindre utställningar, eventbokningar, 
festsammanhang eller som vanlig restaurang med olika sittmöjlighter.
Takterrassen erbjuder en fin utsikt över Vättern och staden och har verkligen potential till att bli en attraktiv 
social mötesplats.

Som en av ingångarna i projektet så har jag tidigare inspirerats av Richardo Bofills – 
La fabrica där en gammal betongfabrik i Barcelona förvandlades till hans hem och kontor genom att selek-
tivt riva delar och sedan göra tillägg i ett genomgående formspråk för att knyta ihop projektet till en helhet. 
En annan ingång i projektet var också att jobba med dagsljusinsläpp och ljusöppningar.

Det ledde mig till att prova olika håltagningar i betongsilona för att möjliggöra ett 
rörelsemönster invändigt kring utställningar men också för att skapa selektiva och 
genomtänkta ljusinsläpp för just det rummets ändamål. Den välvda skärmen blev mitt verktyg och är åter-
kommande genom hela projektet som en ljusreflektor men också som ett estetiskt tillägg och funktionen 
av att skapa ett tredimensionellt djup där skuggor och olika varmt och kallt ljus sveper längs skärmar och 
siloväggar. Skärmarna är återkommande så väl exteriört som interiört och har även en skulptural funktion i 
parken omkring.

I södra Sverige ligger Vadstena längs Vätterns östra kust. Det är historiskt sett en intressant stad med mycket historia 
och många äldre bevarade byggnader.
Mitt i staden ligger sedan 1950 talet en spannmålssilo som nu mera är övergiven och lämnad åt sitt  förfall. Silon har 
en spännande urban kontext där den ligger i utkanten av ett industriområdet och endast 150 meter från ett av Sveri-
ges bäst bevarade renässansslott, närhet till Vätterns strand samt småskalig bostadsbebyggelse. 

Det finns ett tio år gammalt förslag på seniorbostäder i silon och i hamnområdet omkring där man föreslår ganska 
stora och omfattande ingrepp på dels området men också på själva silon där de estetiska kvalitéerna av industriro-
mantisk karaktär helt döljs i nya fräscha material och loftgångar. 

Jag har valt att arbeta med silon dels för att jag tycker den har estetiska kvalitéer i sin utformning och spännande 
rum. Den har en industriromantisk potential med spännande invändiga rum, samtidigt som den har en hanterbar 
volym och yta att försöka planera och strukturera för ett nytt användningsområde. Den speciella urbana kontexten 
gör byggnaden ännu mer intressant samt att det tidigare bostadsförslaget i sig är en anledning nog att vilja skapa ett 
annat projekt utav byggnaden för att lyfta fram och behålla de estetiska och arkitektoniska kvalitéerna.

Tittar man på tidigare projekt där man omvandlat silobyggnader till just bostadsprojekt som i till exempel Söderkö-
ping så har resultatet rent arkitektoniskt inte varit så tilltalande och ser man till den ekonomiska aspekten så är det 
kostsamt att anpassa silobyggnader till just bostäder för att möta såväl isoleringskrav som ventilationskrav. 
Ser man till miljöaspekten av att omprogramera en befintlig byggnad så spar man framförallt på naturens resurser i 
form av återvinning av material och befintlig, funktionell byggnad men också på de mängder koldioxid som släpps 
ut vid producerande av byggnader och framförallt betong som har en lång livslängd när byggnaden väl är uppförd 
som i detta fall.

Vid två tillfällen har jag besökt Vadstena för att få mig en bild av staden samt intervjuat personer. Näst intill alla är 
överens om att silobyggnaden har potential att bli något spännande men att när den idag står och förfaller intill slot-
tet så upplevs den mest skräpig och oönskad.
Intervjupersonerna fick själva föreslå vilka användningsområden/program de tyckte silon skulle kunna ha för att 
sedan jämföra det med mina egna förslag vilket sammanföll som ganska likt.
Deras förslag var:

• Konsthall/ Eventhall
• Ateljéer  (Konst, Keramik, Trä, Screentryck)
• Bostäder
• Café
• Restaurang/Bar
• Bokningsbar lokal/ takterass
• Klättervägg
• Fritidsverksamhet
• Skateramper
• Kreativ verkstad
• Dramagrupper
• Smide
• Julmarknad
• Generationsöverskridande mötesplats
• Butiker
• Dansgrupper

I min research kring silon så stötte jag även på en konstgrupp i Vadstena som kallar sig Ugglan. De betår av 6 perso-
ner var av Simon och Rasmus är lite av initiativtagarna till konstgruppen. Det visade sig att de haft



Exteriört har jag valt att göra håltagningar vertikalt mellan silorören och sätta välvda skärmar med en distans för 
att diffusera och kontrollera ljusinsläppet i silon. De skapar en kontrast av ljus och mörker när man rör sig i gången 
mellan silorören.
På kvällen ser man ljuset inifrån konsthallen komma ut bakom skärmarna.
Interiört är silorören öppnade med vertikala håltagningar där välvda skärmar är indragna och förskjutna uppåt för 
att skapa en passage under och en tredimensionell effekt i 
konsthallen. 

För att få en realistisk bild av hur projektet skulle kunna te sig i verkligheten så valde jag att se konstgruppen och 
främst Rasmus och Simon som initiativtagare till projektet där de exempelvis bestämmer sig för att köpa loss silon 
till en mindre summa pengar och har utrymme att påbörja en enklare renovering för att i ett första steg kunna bruka 
silon till konstinstallationer där man stänger av delar av silon tills de är säkra och användbara. Därför har jag valt att 
forma projektet utefter en tidslinje som kan sträcka sig 10 år eller mer. Där man i första steget gör enklare ingrepp för 
att sedan söka stöd och bidrag hos kommun eller fonder där man i utbyte skapar en offentlig konsthall med kurser, 
lokaler och restaurang för kommunen att erbjuda en större bredd inom kreativt skapande och besöksmål vilket på 
sikt kan leda till ökad turism och ökad nöjdhet i bygden. 

Hållbarhetsaspekten är också viktig och ha i åtanke då byggnadsbranschen är en av de största bovarna i koldioxidut-
släpp. Därför är det en oerhört viktig aspekt och ta hänsyn till att överväga och använda befintliga byggnader till nya 
program för att på så sätt minska miljöpåverkan och resursanvändande.

Jag har även zoomat ut från byggnaden och tittat på staden och området där spannmålssilon ligger idag. Den är 
som sagt placerad nära slottet, stranden och bostäder samt i utkanten av ett industriområde som sträcker sig längs 
strandkanten i stadens västra del. Efter att ha läst översiktsplan, detaljplan, friluftsplan och kulturhistorisk utredning 
av byggnader i området så har jag försökt bilda mig en uppfattning om vad staden har för långsiktig hållbarhetsplan 
samt vad som skulle behöva göras för att aktivera den västra delen av staden utefter stranden. 

Idag ser rörelsemönstret ut som så att många rör sig i den östra delen från slottet samt den södra delen, men den 
västra delen blir enbart en barriär i staden. Den består av stora, djupa, massiva industribyggnader som förmodligen 
är för djupa för att kunna användas till något annat än just industriverksamhet. Industrierna är även placerade på 
en av stadens mest attraktiva platser, längs Vättern. Det är också många avspärrningar på området i form av höga 
staket, delvis med taggtråd på. Det är svårtillgänglig terräng längs stranden och på vissa delar är till och med marken 
avspärrad med kedjor för att man inte vill att någon går på deras mark.
Området används också till upplag av dels kommun men också industrier så det ser väldigt skräpigt ut på området. 
Närmst slottet finns också en husbilsställplats och en båtställplats som gör att området känns ostrukturerat och mer 
som förvaringsplats än att det faktiskt är slottets närliggande parkområde det gäller.
Det finns några svårigheter för de enskilda aktörerna på platsen idag. Husbilsställplatsen har få platser och kunder-
nas faciliteter är utspridda där de till exempel för att besöka toalett behöver passera genom slottets borggård dagtid 
till andra sidan parken, men kvällstid när slottet är stängt måste man istället promenera runt slottet för att nå 
toaletterna. Båtställplatsen är visserligen nära vattnet men båtarna tas ändå upp borta vid slottet och transporteras 
med traktor till dagens uppställningsplats vilket gör att de skulle kunna flyttas 800 meter till en ny större plats utan 
större bekymmer. Det är även den plats som kommunen själva föreslår i sin översiktsplan. Då skulle lämpligen hus-
bilsställplatsen kunna placeras intill båtställplatsen och därmed ha nära både till hotell, matbutik, bensinmack och 
gångavstånd till centrum, vattnet och slottet.

Den nuvarande slottsparken och grönstråket som sträcker sig österut från slottet skulle även kunna förlängas väster 
ut för att tillgängliggöra strandpromenaden till turister och boende. Idag går en av Vadstenas pilgrimsleder genom 
industriområdet, förbi en förvaringsplats av sandlådor och vidare förbi ett vattenreningsverk och vägbommar med 
ständigt höga metallstaket och ståltråd intill. Det är en av Vadstenas största turistmål och många pilgrimer passerar 
leden varje år. Därför skulle staden också ha intresse av att återskapa en mer naturskön och trevlig promenad även 
västerut från slottet.

Man skriver också i friluftsplanen och detaljplanen att man vill utveckla rekreationsområden, cykelstråk, akti-
vitetsområden och möjligheten till att vara nära naturen men också transportera sig enkelt utan bil i bygden. 
Förlänger man dagens grönstråk med ett trevligare cykelstråk så aktiverar man inte bara stranden parken 
och närmast slottet utan i förlängningen så får man en förbindelse med fritidshusområdet längst ut på Nässja 
udde.

I detaljplanen för Kronoängsområdet som industriområdet heter så har kommunen lite egna förslag på hur 
man kan skapa området till en mer attraktiv plats. Primärt så säger kommunen att det inte i dagsläget finns 
någon aktör som kan gå in och göra något större ingrepp i området och när ekonomin inte finns så får man 
lösa det man kan. Så kommunens förslag blir då att industrierna som idag finns på marken får verka vidare 
och man planerar istället att dra en ny infarstväg till industriområdet från sydväst för att på så vis leda den 
tunga trafiken ut från området på ett smidigare sätt. Man väljer också att placera ut växtskärmar i området i 
förhoppning om att skapa en grönare miljö och att det även ska plocka ned skalan lite mot de stora massiva 
fasaderna. Vid stranden har man ett förslag på att hårdlägga ytan för att skapa ett hamnstråk.

Kommunen har även utrett om det är möjligt för staden att vidare expandera väster ut men det verkar finnas 
problem med sank mark på stora delar av ytan vilket gör att Kronoängen blir sista biten möjlighet för staden 
att expandera väster ut.

Läser man lite mellan raderna så kan man tolka det som att kommunen ser att den långsiktiga och mest håll-
bara lösningen för staden skulle vara att man helst skulle se att industrierna fick en ny placering, exempelvis 
närmre E4an och att marken som idag har ett väldigt attraktivt läge istället får en småskalig bostadsbebyggel-
se där man förlänger bostadsstråket norrut mot vattnet samt grönstråket öster ifrån som får fortsätta som
ett aktivt parkstråk med slottskaraktär och fruktträd där de båda grönområdena binds samman med en öpp-
ningsbar bro vid kanalen.

Man ser återkommande i kommunens visioner i dokumenten att man förespråkar naturstråk och att man 
skapar miljöer där människorna har närhet till att aktivera sig i naturen för att det stärker både hälsoaspekter 
och sociala aspekter. Så som minskad stress, ökade tillfällen för sociala möten, ökade tillfällen för aktiviteter 
vilket främjar hälsan både psykiskt och fysisk, men också värdet av rekreationsstråk och oprogrammerade 
ytor där människorna själva kan hitta på aktiviteter.

Det finns även en kulturhistorisk utredning av byggnader i området gjort av Östergötlands länsmuseum där 
man tydligt markerat spannmålssilon som värdefull, samt de gamla kronobränneriets byggnader, de andra 
spannmålsmagasinen samt hamnmagasinen intill Kronoängens område. Även det tyder på att man ser ett 
värde i en del av byggnaderna på platsen som tillför en historia och en varierande typologi utan att skapa bar-
riärer och mindre trevliga områden. Därför kan det styrka ett scenario där industriverksamheterna får en ny 
plats och där byggnaderna monteras ned för att ge plats åt exempelvis bostäder som då är efterfrågat i staden 
och framförallt strandnära tomter som är lite av en brist i dagsläget.

I ett sådant scenario skulle man skapa bättre förutsättningar även för silobyggnaden som en offentlig byggnad 
där man aktiverar hela området omkring på ett helt nytt sätt. Man kan även tänka sig att Silon är starten för 
området vilket genererar ett mer attraktivt bostadsområde där man knyter samman hela nya bostadsområdet 
som en kreativ samlingsplats med industrikaraktär med silon som 
huvudbyggnad.



Foton Ljusstudie i modell



Sektionsdetalj av skärmar mellan silorör. Sektionsdetalj takljus i silorör. Plansnitt av diffust sidoljus i mittgång. Plansnitt av diffust sidoljus mellan silorör i 
situation av en skärm.

Plansnitt av diffust sidoljus mellan silorör i 
situation av två skärmar.
En invändig samt en utvändig skärm med passage
mellan rören.

Plansnitt av diffust ljus i mittgångens bortre ände.

Diagram över ljusöppningar hur diffust 
respektive direkt solljus passerar genom öppningarna.

Pil som visar diffust solljus
Pil som visar direkt solljus

Diagram dagsljusinsläpp



Entréer samt Café

Garderober och WC

Träverkstad

Konsthall/Utställning

Keramikateljé

Ateljéplatser

Konstnärsresidens

Atejéer målning, screentryck m.m.

Ateljéplatser

Ateljéplatser

Lounge/WC

Restaurangkök

Restaurang

Uterum

Takterrass

Exempel rörelsemönster entréplan

Bar

5
4

3
2

1
-1

Ateljéer:
Arbetsbord
Sta�ier
Tvättbänkar med separationstank för 
färg, gips etc.
Förvaringshyllor för materiel:
 färg, gips, tyger etc.

Screentryck:
förvaring för ramar, raklar, schabloner,
färger samt kemikalier 
(som är ok för avlopp)
Arbetsbord
Tvättbänk 

Keramikverkstad:
Drejbord
Tvättbänk med separationstank för
över�ödig lera
Kärl för spill lera
Förvaring glasyrer och engober
Arbetsbord
Brännugn 1-2st
Förvaring för verktyg:
(cavaletter, tvättsvampar, träskivor, etc)
Torkplatser för färdiga 
gods i �era steg:
1:a torkning - bearbetning
engober – 2:a torkning inför bränning
första bränning – glasering
andra bränning – färdigt gods

Träverkstad:
Bandsåg
Cirkelsåg
Rikt-/Planhyvel
Pelarborr
Slipmaskin
Stor såg
Extra ventilation

Tvättställ/WC
Förvaringsytor
Arbetsytor

Sprängskiss byggnad



Modellfoton från ateljéer i silorör samt konstutställningshall i silorör



Silon Köps av Joel och Rasmus i konstgruppen Ugglan för ett mindre belopp. 
I det första steget utför de renovering själva.

• Städar upp och gör nödvändiga eldragningar.
• Gör håltagningar in till silorören på samma plats där de 
slutgiltliga ingångarna ska vara men i enklare utförande.
• Bilar ned det lutande cementgolvet i 6-10 stycken silorör och reglar upp nytt 
golv i nivå med markplan.
• Öppnar upp mellan mittgången och högdelen för att 
tillgängliggöra en passage mellan konsthall och entré.
• De bygger upp en receptionsdisk.
• Monterar upp en del skärmar i enklare material typ målad plywood.

• Högdel stängs av för allmäna aktiviteter tills anpassad och säkergjord.

Mellan utställningarna när det finns tid så börjar konstgruppen på nästa skede. 
De har även sökt ekonomiskt bidrag och har en dialog med kommunen om ett 
sammarbete där de får ekonomiskt bidrag mot att hålla med kurser och lokaler.

• Inreder ateljéerna i högdelen. 
• Rensar upp utrymmena, börja dra el och vatten.
• Gamla panncentralen tas i anspråk för att bli träverkstad och får verktyg och ma-
skiner vart efter.
• Takutrymmet i långdelen börjar rensas upp och tas i anspråk vart efter med enkla 
medel för att nyttja ytan så enkelt som 
möjligt.
• Installerar enklare toalettutrymmen.
• Ordna entréutrymmet utanför för att markera att byggnaden är en publik byggnad.
• Enklare café öppnar på entréplan.

I skedet därpå när ekonomin för projektet blivit lite stadigare tack vare bidrag från för-
eningar och kommun samt utställningar.

• Öppnar upp ljusinsläpp mellan silorör.
• Gjuter en bröstning under tänkt fönster. 
• Fogar dit en ruta i exempelvis plexiglas.
• Välvda betongskärmar gjuts genom en byggd form alternativt 
beställs med ingjutna stag samt fästs på plats.
• Nytt större trapphus samt större hiss installeras och det gamla tas bort. 
• Högdelen kan börja användas och silon kan brukas till kurser och utställningar.
• Skulpturer utanför i parken för att knyta ihop parken med 
byggnaden. 

I skedet därpå sker förbättringar av provisoriska lösningar samt 
installationer för bekvämlighet samt höja den publika dragkraften till silon.

• Installerar toaletter och garderob i källarplan och på takterrass.
• Gör iordning takterrass med restaurang, bar och kök, uteplats samt uterum.
• Gjuter extra golvnivåer i silos för extra ateljéer. 
Håltagningar för fönster görs i fasaden samt takfönster i några utav silorören.
• Byggnaden framför silon i parken monteras ned och hyresgästen erbjuds plats i hamn-
magasinen intill.
• Konstnärslägehet för uthyrning byggs.

Diagram för rivning och tillägg i silobyggnad

-Bilar bort kraftigt lutande 
betonggolv i 10st silo samt 
2st med mindre lutande golv.
-Bilar bort betongpassager inuti 
silorören samt emellan i alla utom 2st.
-Montera bort befintligt plåttak.

-Nytt tak och fönster 
på befintliga takstolar.
-Regla upp nytt golv i markplan
-Glasa upp mellan silodel och 
högdel.

-Spar 2st lutande silogolv intakt
samt passagen emellan tre rör.
-Håltagningar i yttervägg mellan silorör (plåt)
-Håltagningar i silorör invändigt.

-Uppreglade golv.
-Nytt trapphus samt hiss.
-Glasad vägg mellan konsthall och ateljéer. 

-Håltagningar för nya fönster på våningsplan
-Öpnna upp bjälklag på vissa ställen för att 
möjliggöra nytt trapphus
-Montera bort en del rördragningar för spannmål
för att få mer yta. De som går att spara, sparas.

-Mura igen öppningar mellan silorör 
ifrån gamla inspektionsgången.
-Betongskärmar utvändigt.
-Skärmar invändigt
-Takterrass samt nytt tak och väggar.

-Nya golvnivåer i tre silorör samt 
passage emellan för ateljéer
-Nytt trapphus
-Ny hiss

Subtraktion

Addition

-Ta bort befintlig trappa och hiss.
-Ta bort träskjul utanför
-Ta bort trappa till källare.
-Öppna upp vägg mellan silodel/hög-
del

Tidslinje för siloprojektets framväxt



Takterrass vån 5
Skala 1:150

1 Takterrass
2 Orangeri
3 Restaurang
4 Kök
5 Personal
6 Bar
7 WC
8 Lounge

1 2 3

4 5

6

7

8

A A

C C

B B

Takterass med restaurang



Ateljéer vån 3
Skala 1:150

A A

C C

B B

1 Arbetsbord
2 Avbildning/ Stilleben/ Målning
3 Tvättbänkar
4 Förvaring material
5 Studiolägenhet
6 Ateljéer

K/F G

G

1

21

3 4

2

5

666

6 6 6

Våning 3 med ateljéutrymmen samt konstnärslägenhet



Keramikateljéer vån 2
Skala 1:150

A A

C C

B B

1

2 3

4

5

4

6

7

2

8

9

9

1 Drejbord
2 Arbetsbord
3 Demobord
4 Torkhyllor
5 Diskbänk med avkiljare
6 Hylla glasyrer/ engober
7 Hylla material
8 Glaseringsbord
9 Ateljéer

1 Ateljéplatser

1 

Ateljéer vån 4
Skala 1:150

A

C

B
A

C

B

2

1 WC
2 Kapprum

1 

2 

Våning 2 med keramikstudio

Våning 4 med ateljéer Våning -1 med garderob och wc



Entréplan vån 1
Skala 1:150

A A

C C

B B

K

2

3

1

4

7

6

3

5

8

9

10

3

3

3

11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11

2 Cirkelsåg 2000X2000
1 Bandsåg 640X840

3 Arbetsbänk 800x1600, 1000x1000
4 Pelarborr 400x670
5 Rikt/ Planhyvel 1285x560
6 Slipbord 1600x800
7 Förvaring trä
8 Tvättbänk 600x1200
9 Förvaring
10 Kapprum

11 Konsthall/utställning
12 Café
13 Sittplatser Café
14 Entré

K

13

13

14

14

12

Våning 1 /entréplan med café, reception, konsthall och träverkstad



Tredimensionellt sektionssnitt



Fasad öst - kvällstid

Fasad väst - dagtid



Sektionssnitt med exempel på konstinstallationer



Fasad norr
1:200

Fasad syd
1:200

Sektion B-B
Skala 1:150

Sektion B-B
Skala 1:150



Marie Kaliff  58 Husmor

Känner till Silon.
Som det ser ut nu så är det skamligt för Vadstena. Det är ruckligt. Det är 
nog egentligen en fin byggnad som skulle kunna användas till exempelvis 
lägenheter, galleri eller butiker.
Byggnads och kulturmässigt kan det bevaras.
Jag känner till ljusinstallationerna men har inte varit där.
Tycker det är jättebra att använda den till installationer. Man kan ha en 
kulturnatt där eller spela amatörteater. Kanske ett Kulturens hus, konst-
hantverk, kreativ verkstad, musik, smide, keramik, dramagrupper.
Försöka nå den yngre generationen och ha en mötesplats för generationer.

Bokningsbara lokaler är svårt att hitta och det är ofta problem på små 
orter. Vi har ett enormt kulturarv i Vadstena som jag tycker att vi ska 
försöka bevara.

Märta Juber 100

Bor på Vasagården (äldreboende)i Vadstena sen 10 år. 
Uppvuxen i Krigsberga.

Känner till Silon. Den borde rivas och är ful. Skymmer utsikten.
Känner inte till konstutställningen.

Jag tycker att man inte bara ska göra bostäder för seniorer, blandat är 
bättre.
Jag tror de byger seniorbostäder längre bort.

Bengt Wall 65 Pensionär och med i föreningen Wadstena Fogelsta Järnväg.

Tipsar om Veterankväll i parken mellan slottet och Silon varje onsdag hela 
sommaren. Jättepopulärt med veteranbilar, korvförsäljning och musik-
scen.

Hans idéer om Silon är att det är bra om vi bevarar så mycket som möjligt 
liksom som i övriga Vadstena av historiska skäl. Skulle vara toppen med 
ett Café där.

Kickie Bergengren 66 Konstnär och bildtolkningspedagog

Flyttat till Vadstena för ca 10 år sedan. Verksam konstnär med egen atelje 
och butik i gamla Kronobränneriet intill Silon. 

Haft många målerikurser med meditation och bildtolkning i Vadstena som 
varit jättepopulärt.

Säger att det finns många icke etablerade konstnärer i Vadstena som inte 
har några ateljéer eller utställningsplatser då Vadstena konsthall är mer för 
redan etablerade konstnärer och byter endast utställning några gånger per 
år.

Tycker att Silon är ett konstverk i sig och tycker absolut den ska användas 
och göra tillgänlig. Till exempel som öppen skaparverkstad för likväll unga 
som gamla.
Ha ateljéer som erbjuder dels yta för måleri men även screentryck och  
keramik.

Har utsikt mot husbilsparkeringen från ateljén och tycker verkligen att 
området och parkstråket behöver ses över.

Sara Lovisa Lagerman 25 Linköping Student
Sara Hulander 26 Göteborg Student
Mikaela Thomson 26 Stockholm Student
Helena de Vaal 28 Stockholm Arkad bokförlag Stockholm
Millan Bäckström 27 Student Linköping
(Alla tjejerna sommarjobbar i Vadstena.)

Vi känner alla till Silon.
Den är stor och ful, sorglig. Inte så stort fel på byggnaden i sig. Mer 
området som är skräpigt. Lite industriromantisk känsla. Dock kanske den 
konkurrerar lite med slottet.
Det hade passat med konsthall, konserter, opera, julmarknad. Det hade 
varit bra med en åretrunt verksamhet i Silon.
”Skulle åkt från Göteborg för att gå på industrijulmarknad”

Vi känner inte till bostadsprojektet men det hade nog blivit coolt precis 
som det projektet i Söderköping och det behövs alltid fler bostäder. Det 
är svårt och få tag i hyreskontrakt.

Joel Alenius 33, Rasmus Sköld 38

Två av grundarna till konstgruppen Ugglan som idag har tillgång till Silon, 
ser potentialen i byggnaden och har använt den till konstinstallationer 
med ljus och projektioner som huvudtema vid två olika tillfällen.
Joel har tillsammans med en av de andra i konstgruppen, Sofia Ek nyligen 
i år tilldelats Vadstena kommuns kulstipendium med motivationen att:

”Sofia Ek och Joel Alenius har under flera år, både tillsammans med andra och på 
egen hand, utvecklat Vadstenas kulturliv i många nya och nygamla innovativa rikt-
ningar. Med upplevelseinstallationer, kulturtidskrifter, cinematografiska experiment 
och musikupplevelser av hög klass har vår stad berikats med mångahanda spännande 
kulturyttringar. Med detta stipendium som delas mellan de båda vill Vadstena kom-
mun uppmuntra till nya djärva mål.”

Marie Lindholm 60 Husfru

Bor i Vadstena sedan 2016, kommer från Skåne.
Jag känner till Silon, den är ful.

Man borde kunna använda den till en fräck restaurang med bostäder 
uppepå. Kanske skulle bli dyrt men trevligt.

Känner inte till konstinstallationerna.

Har hört något om seniorbostäder men vet inte om Seniorer vill bo 
där, tror inte det.

Fredrik Vretman 35 Student och personal på Starby Hotell (intill Silon)

Född 1,5 mil från Vadstena. Bott 13 år i Vadstena. 
Jag känner till Silon
Den är bedrövligt ful. Man borde göra slag i saken och bygga bostäder, 
riva den eller något annat. Den borde användas.

Man skulle kunna använda den till event, klätterväggar, fritidsverksamhet, 
skateramper eller något annat för ungdomar.

Känner inte till att det varit konstinstallationer i Silon.

Jag känner till förslaget om bostäder som finns men det förslaget känns 
för modernt eftersom Silon ligger intill slottet så hade man kanske velat 
ha modernt inuti och äldre utanpå. 

Kommumens förslag på förändringar i industriområdet Kronoängen som enligt mig inte tar hänsyn till kontexten, 
närheten till slottet, invånarnas intressen eller att platsen är en av kommunens mest attraktiva. De föreslår mer eller mindre 
att industriområdet behålls intakt med en ny infartsväg för tung trafik samt att gröna växtväggar placeras ut för att ta ned den 
stora skalan på platsen.

Det finns även ett tidigare förslag på att göra om silobyggnaden till 
bostäder där förslaget inte tar hänsyn 
till stadens vision av att bevara byggnadens karaktär och historia.

Plansch och fotografi från tidi-
gare konstutställning i Silon av 
konstgruppen Ugglan 2017

Intervjupersoner

Referensprojekt - La Fabrica Richardo Bofil, Zeitz Art museum Africa, Auckland Silo Park



Nuvarande plan för området Kronoängen Diagram
Research
Vadstena samt 
Kronoängs-
området



Mitt förslag för Kronoängens industriområde



Mitt förslag för parkområdet kring silon.



Foton Research i spannmålssilo samt området omkring



Sektionsmodell spannmålssilo förslag på konsthall



Sektionsmodell spannmålssilo förslag på konsthall



Betongavgjutning orginalbyggnad


