
AVSLUTANDE REFLEKTION
Slakthusområdets urbana odlingscenter

I en värld som i allt snabbare takt urbani-
seras har kontakten och tillsynes som följd 
respekten för vår mat gått förlorad. Jag 
ställde mig frågan om hur maten ska få ta 
plats i den urbana kontexten och i medvetan-
det hos oss stadsbor. 
Hur kan  man informera, skapa bättre förstå-
else och respekt för maten och dess proces-
ser i Stockholm 2013?   
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geställning på en plats med lång historia 
och tradition av mat och mathantering, på 
Slakthusområdet där frågan nu aktualiseras 
då området ska omvandlas till en tät inner-
stadsmiljö. Hur kan området modernisera sin 
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Mitt val av plats har från dag ett fram till 
nu kännts som ett bra val men det har varit 
en stor utmaning. Utvecklingen av program-
met skedde parallellt med utvecklingen av 
stadsplanen i syfte att generera ett rele-
vant program på en relevant plats. Projektet  
skiljer sig mycket i från projekt  som jag 

jobbat med tidigare i och med det helt fria 
programmet och den fria kontexten.  Jag var 
i princip först tvungen att skapa en ur-
ban kontext till mitt program. I efterhand 
kan jag ångra att jag lade så pass mycket 
tid på stadsplaneringen, men är osäker på 
om det ändå inte var nödvändgt för min pro-
cess.
Genom det slutgiltiga valet av plats och 
program, känns det på många sätt som jag 
nått mitt mål. Ett urbant odlingscenter 
blev resultatet efter mycket research kring 
liknande utbildande/producerande center och 
organisationer runt om i världen. Program-
met känns relevant och jag tycker att det 
svarar bra mot min intention.  Resultatet 
av min ambition att integrera mitt program 
i den historiska kontexten, tycker jag ock-
så blev tillfredsställande. Jag är dock  
besviken över att jag inte nått längre rent 
byggnadstekniskt,jag hade önskat få jobba 
med materialitet i en större utsträckning 
på mitt examensarbete. 
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