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Första intressenten till Falkängen 
sätter ner foten: ”Vi vill utveckla 
kulturprofilen betydligt mer” 
Med ett tydligt kulturarv, ett befintligt boende och ett levande hantverk blir 
Falkängen en intressant plats. Därför är kulturföretagarföreningen PS 
intresserade av att ta över ägandet av byn. 
 

 
 
Hantverksbyn Falkängen är levande. Det vill PS se till att den fortsätter att vara, om de får ta över ägandet. 
Bild: Arkivbild 
 
Sedan i vintras står det klart att Götene kommun vill sälja hantverksbyn Falkängen. 
Kulturföretagarföreningen PS uttryckte redan då sitt intresse för att köpa och driva byn, men det är 
först nu som föreningen officiellt meddelar sin avsikt. 

För att ta över byn bildar de en stiftelse, som idag företräds av en interimstyrelse där Roger Karlén är 
ordförande. Han berättar att det finns flera skäl till varför de är intresserade av Falkängen. 

– Dels så är det ett ganska unikt kulturarv. Det här är arbetarfamiljernas bostäder, och det finns det 
inte så många av. Vi vill kunna bevara det minnet utan att det blir ett museum, så att det får fortsätta 
leva, säger han. 



– Idag har det också en sorts själ och identitet för Hällekisborna. Det är hit man går när det är något 
som händer, och det är något större än bara ett vandrarhem. 

Föreningen PS består av kulturföretagare, och för dem handlar det hela om att skapa bättre 
förutsättningar för kulturen och för det egna skapandet. De vill skapa kollektivverkstäder, vilket 
Karlén menar att det finns dåligt om i närheten, för att få byn att fylla en bredare funktion. 

När en sådan verksamhet är igång hoppas de att det både blir fler som kommer dit för att jobba, likväl 
som det kommer att finnas möjligheter till utbildningar. På så vis kan boendedelen vara relevant året 
om. 

– Att få alla delarna att gå ihop är vad som gör det hela spännande. Vi vill göra byn till en kulturprofil 
med mer samverkan, säger Roger Karlén. 

PS är en förening separat från hantverkarna i byn. Karlén upplever att det har funnits en känsla hos 
hantverkarna att de inte har fått finnas med i den process som Götene kommun har haft med 
försäljningen, men försäkrar att PS vill ha kvar en bred kulturverksamhet i byn. 

Han menar också att det har funnits en oro bland Hällekisborna, för att Falkängen ska tas över av 
någon som bara vill bedriva hotellverksamhet. Någon annan intressent har dock ännu inte konkret 
klivit fram. 

– Vi är de enda som har satt ner foten och sagt vad vi vill göra. Vi är också i den andan att vi vill 
utveckla kulturprofilen betydligt mer, genom att till exempel ha en diskussion med Folkets Hus om 
hur man kan återskapa det och samarbeta kring större evenemang. 

Det stora problemet för PS, om de får köpa byn, vore boendedelen. Övervåningarna är inte godkända 
enligt de brandsäkerhetsregler som finns för att kunna bedriva boende, och det behövs också en 
lösning för hur man löser uppvärmningssystemet. Att åtgärda det skulle bli dyrt, men om en lösning 
hittas skulle byn kunna husera upp mot 150 personer beroende på hur man inreder. 

– Det känns lite tufft just nu, men det får också ingå i diskussionen, säger Karlén. 

– Det som gör Falkängen unikt och även avgörande för oss är just boendeanläggningen, som kan 
utgöra en ekonomisk stabilisator till kulturverksamheten. 

Än så länge dröjer det dock innan kommunen bestämmer sig för någon ny ägare. Falkängens 
detaljplan håller på att ändras, vilket tar tid och innebär att en ny ägare inte kan tillträda förrän det är 
klart. Under tiden är det dock möjligt att förhandlingar inleds. 

– Det blir säkert både politiska och andra diskussioner, men vi är öppna för det och tycker att det ska 
bli spännande, säger Karlén. 

– Kommunen har varit mycket förtegna om processen, men däremot har de sagt att pengarna inte är 
frågan, utan att verksamheten och hållbarheten är det viktiga. Det tror jag är vårt speciella kort. Som 
en stiftelse innebär det också att pengarna aldrig försvinner någon annanstans, utan går tillbaka till 
verksamheten, och jag tror att vi är den enda aktören som tänker på det sättet. 
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