Vill du bygga den nya
DALSLANDSSTUGAN 2.0?

Vi erbjuder partnerskap för nybyggnation av
vinnarhuset Dalslandsstugan 2.0.
Föreningen FRAMTIDSBYGDER arbetar långsiktigt för landsbygdens bästa. Ett
led i detta är att lyfta fram attraktivt boende på landsbygd i sjönära lägen. Vi har
därför arrangerat en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter,
kommuner och lokala banker.
Arkitektbyrån Mellan himmel och vatten vann tävlingen. Vinnarhuset är en
modern bostad anpassad för vårt område och de sagolika lägen vi har.
Tävlingsjuryn om vinnarhuset: förslaget tilldelas första pris för sina vackra
proportioner och väldisponerade planlösningar samt för sin moderna tolkning av ett
traditionellt formspråk.
Nu söker vi dig som vill bygga Dalslandsstugan 2.0.
Vi erbjuder partnerskap för upp till fem nybyggnationer.
Läs mer om tävlingen på hemsidan: www.dalslandsstugan2.se
Läs mer på facebook: facebook.com/Dalslandsstugan20
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Föreningen FRAMTIDSBYGDER
erbjuder partnerskap för nybyggnation
av vinnarhuset Dalslandsstugan 2.0.
Utgångspunkter
•
•
•
•

Huset byggs i leaderområdet Dalsland Årjäng Munkedal, gärna sjönära.
Huset byggs i samråd med arkitekterna enligt givna kvalitetskrav.
Byggprocessen dokumenteras löpande i ord och bild/film.
Huset visas för intresserade och media för att inspirera andra, och
används i den långsiktiga marknadsföringen av attraktivt, sjönära boende.

Partnerskap – vem gör vad?
Fastighetsägaren
/sökande

Ansvarig för byggnation av Dalslandsstugan 2.0.
Visning av huset för intresserade och media.

Arkitekten
Ansvarig för kvalitetssäkring och materialval.
Mellan Himmel och vatten Anpassar ritningarna efter tomt och behov.
Föreningen
Framtidsbygder
Dalsland Årjäng
Munkedal

Samordnar och håller ihop partnerskapet. Satsar
250 000 kr. på nybyggnation. Max ett hus per
sökande, max 5 hus. Dokumenterar löpande
byggprocessen. Marknadsför såväl vinnarhuset som
möjligheter till boende och livskvalitet på landsbygd.

Jag är intresserad - hur gör jag?

Du kontaktar oss och bokar ett möte. Vi träffas och du får mer information om
Dalslandsstugan 2.0. Du berättar också för oss om dina husbyggarplaner och
tomten där du vill bygga. Kontaktuppgifter till oss finns längst ner på sidan.
Du går vidare och ansöker om partnerskap hos oss. Om din ansökan blir godkänd
kommer du att träffa arkitekterna och börja planera tillsammans med dem.
Ansökningsperiod, mars 2017 – September 2018.
Beslut tas av föreningen och kan inte överklagas.
Huset ska byggas enligt arkitekternas ritningar och anvisningar.
Efter godkänd ansökan har du 3 år på dig att fullfölja ditt bygge.
Per Jonsson, ordförande
per.jonsson@bengtsfors.se
070-937 70 04

Kerstin Söderlund, verksamhetsledare
kerstin.soderlund@framtidsbygder.se
070-299 89 86
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