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Deltagare Signe Rolfhamre, Patrik Åvestrand, Anders Assis, Christina Berg, Kristin Bruveris, Sandra 
Ahlzén, Elin Sundberg, Catharina Ingvarsson , Ulrika Borg, Carina Janars, Maria Rosén 
 
grupparbete- Titta på ”Det bästa med Ljusdal” och prioritera det vi ska jobba vidare med. Gruppernas 
arbete resulterade i några resonemang: 

Stolthet- Bygga stolthet tidigt (gå kulturvandring tidigt i skolan) lära sig om historian och platsen, 
vilken är platsen vi bor på -kunna vår historia! 

Känner sig hemma här- Fint välkomnande – Känner att man känner varandra innan man träffats, när 
vi träffar någon så förutsätter vi att vi känner varandra. Bidrar till Här vill jag bo! 

 
Nyinflyttning- Nära till mycket Stort utbud på nära håll. Lättillgängligt . mycket sport 

Utbud – småbutiker, småstad med metropolisk stadskänsla Ljusdal är känslan av en liten ort som 
faktiskt är rätt stor. 

Jämförelse – Scotland där Järvsö är Edinburgh och Ljusdal lite mer Glasgow 

Timret är centralt och målningarna- det här är vi!  
Dramatik från förr- det finns , vi ska vara medvetna även över det hemska, inte skämmas och 
motverka att det händer framåt.  

Några frågeställningar- Varför gör vi detta? För oss som bor här, för besökare, för de som vill flytta 
hit?  

Lågt hängande frukt- Artscape, arkitektur mycket offentlig konst 

Kultur- Konsten i bagargränd! Tillgängliggöra 

 
Ambassadörskap- bygga upp ett ambassadörsnätverk för Ljusdal ”vanliga” människor som brinner 
lite extra! 

STORYTELLING BAGARGRÄND 

DÅ NU SEN 

Homo Sapiens- grottmålningar 
avbildningar 

Varför blev det just här? Hur vill vi bygga framåt 

Hela gränden brann i början på 
1900talet 

Den perfekta platsen med 
många husfasader 

Hur länge kommer 
målningarna att hålla? 

Bageri Schulstad låg här  Tidigare i GBG och MMA ville 
ha på litet mindre ställe 

Hur kan man utnyttja Norra 
Stations lokaler för ingång till 
Bagargränd, entrén till 
målningarna  

Efter branden byggdes husen i 
funkisstil med stora fasader – 
perfekta att måla på! 

Helen Burs mural blev utsedd 
till 1 av 7 världens bästa 
muralmålning aug 2019 av 
Street Art Today 

Vision för Ljusdal när det gäller 
konsten? - världens största 
konstutställning?  

 Ta reda på konstnärerna- hur 
tänkte de kring sina verk?  

 

 Vad tänker de som bor här 
idag?  

 



   

 


