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Hällekis 2020-07-19 
 
Till Kommunstyrelsen  
Götene kommun 
 

INTRESSEANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV FALKÄNGEN 
kulturföretagarföreningen PS bildar stiftelse för kulturprofilerad 
verksamhet och lokal samverkan på Falkängen i Hällekis 
 
Falkängen   
 

Som ett resultat av Hällekisbornas initiativ att undersöka möjligheten av att bilda en stiftelse för 
att kunna överta och driva Falkängen vidare finns nu en interimsstyrelse med uppdrag att 
förhandla med Götene kommun om att förvärva och ta över driften av Falkängen. Hällekisborna 
har tydligt uttalat sig för att Falkängen ska drivas vidare som gemensam angelägenhet, som 
kulturarv och som mötesplats för samhället, kommunen och Kinnekullebygden. 
 

Arbetet med att hitta en framkomlig väg för att bevara, tillgängliggöra och utveckla Falkängen är 
en så viktig fråga att det måste understrykas att Falkängen är mycket mer och mycket större än 
ett vandrarhem i gamla arbetarbostäder. Falkängen är en symbol för brukssamhället, en del av 
vår gemensamma historia och för många också släktens historia. Under året som gått har det 
stått alltmer klart att Falkängen också utgör en länk in i framtiden.  
 

Hällekis samhällsförening bildade sommaren 2019 en arbetsgrupp med syftet att diskutera och 
föreslå lösningar för Falkängen. När arbetsgruppen kallade till stormöte under hösten kom 
förslag upp om att undersöka möjligheterna att bilda en stiftelse som kan ta över verksamheten 
och driva anläggningen på ett sätt där bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklandet är 
centrala delar. Stiftelseformen är högintressant just för att en stiftelse äger sig själv där syfte och 
ändamål uttryckt i stadgar/statuter är helt styrande för verksamheten.  
 

Samhällets föreningar har ägnat vintern och våren åt att vända och vrida på möjliga lösningar. 
Men hela tiden har stiftelseformen kommit tillbaka som den lösning som kan förena allmän–
intresse med verksamhet samt en ekonomi som återinvesteras i underhåll, renoveringar och 
utveckling.  
 

Den lösning som nu ligger färdig för förhandlingsbordet med kommunen är att PS Hantverk-
Konsthantverk-Design-Konst bildar en stiftelse som i nära samarbete med det nybildade 
Falkängens byalag (inom samhällsföreningen), med Folkets Husföreningen och med övriga 
föreningar på och i anslutning till Falkängen.  
 

Föreningen PS och PS-stiftelsens interimsstyrelse, som förbereder stiftelsebildandet, vill härmed 
anmäla intresse till Götene kommun att förvärva Falkängenområdet i Hällekis och vill därför inleda 
förhandlingar kring förutsättningar och villkor för detta.   
 
Stiftelse under bildande 
 

Den blivande PS-stiftelsen företräds i dagsläget av en interimsstyrelse bestående av Roger Karlén 
(interimsstyrelsens ordförande och kontaktperson, tel 0705-152 719, e-post roger@ps-info.se), 
Nina Bergqvist (ordförande i PS-föreningen), Helena Larsdotter (processledare och 
ekonomiansvarig i PS-föreningen) och Kristin Forsblad (styrelseledamot i PS-föreningen). PS-
föreningen har som stiftare utsett den tillfälliga interimsstyrelsen som kommer att arbeta vidare 
med stiftelsebildandet, ändamål, syfte, stadgar, ekonomi samt företräda stiftelsen i förhandlingar 
med t ex Götene kommun. 
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När stiftelsen bildats kommer dess styrelse att utses av PS-föreningen och kan med fördel också 
bestå av företrädare för samarbetspartners, föreningar och andra personer med förankring i 
samhällsliv och verksamhetsområden. PS-stiftelsens styrelse väljs också på längre perioder än 
årsvis för att markera stiftelsens långsiktiga ambition och syfte.  
 

Föreningen PS skäl att bilda en stiftelse är att förvalta PS-verksamheternas materiella tillgångar 
och använda avkastningen till underhåll och nyinvesteringar på verksamhetsorterna. I stiftelsens 
statuter kommer frågorna om hur styrelse utses om PS-föreningen skulle avvecklas, liksom vad 
som sker med stiftelsens tillgångar och hur stiftelsen avvecklas. Om stiftelsen förvärvar 
Falkängen kommer det särskilt stadgas hur kulturarvet kan fortsätta bevaras, tillgängliggöras och 
utvecklas på ett sätt som tillgodoser stiftarens andemening och det allmänintresse som finns i 
Falkängen som kulturmiljö. 
 
PS - en förening för kulturföretagare  
 

PS är en ideell intresseförening för yrkesverksamma och blivande kulturföretagare inom hant–
verk, konsthantverk, design och konst samt för dem som stödjer föreningens ändamål och syfte.  
Föreningens nuvarande tre aktuella fokusområden är att skapa  
 

PS HANTVERKENS HUS i Lidköping med visningsverkstäder och digitala showrooms för 
försäljning av produkter och tjänster. 
 

PS AGENTURER med nischad marketing kring verksamhetsorternas utbud, omvärldsbevakning, 
och marknadsutveckling genom fysiska och virtuella nätverk. 
 

PS STUDIOS med Falkängen i Hällekis som önskad lokalisering med året-runt-öppet vandrarhem 
som också erbjuder boende för konferenser, evenemang, kursinternat och gemensam avancerad 
utrustning för kulturföretagare för produktion och uppdrag. 
 

Föreningen har ansökt om och beviljats regionala projekteringsmedel för Hantverkens Hus och 
Agenturverksamheten med i dagsläget 1,1 mkr med möjligheter att växla upp dessa medel med 
ytterligare stöd, samarbeten och medel till verksamhetsuppbyggnad.  
 

För PS Studios gemensamma verkstäder har intresset kommit att riktas mot Falkängen i Hällekis 
för de synnerligen lämpade förutsättningar vad gäller kommunikationer, boende på årsbasis, 
lokaler och publik attraktionskraft som en aktiv part och mötesplats för Kinnekulleområdets 
kulturnäringar.  
 

När det gäller maskiner och utrustning till verkstäderna finns öronmärkta medel att söka från 
Statens Kulturråd och eftersom det saknas verkstäder för ett bredare processorienterat bild- och 
formutövande i nordvästra Skaraborg är det rimligt att anta att stöd till utrustning kan beviljas. 
Förhandskontakter ger också stöd för detta. Se vidare nedan under rubriken Ekonomi. 
Mer om PS-föreningen på bloggen https://ps-info.se 
 
PS-stiftelsen 
 

Föreningen PS bildar en stiftelse för att förvalta PS-verksamheternas materiella tillgångar och 
använda avkastningen till underhåll och nyinvesteringar på verksamhetsorterna. 
 

PS-stiftelsens syfte är  
 

- att tillhandahålla och förvalta lokaler, verkstäder och utrustning för föreningens och 
stiftelsens verksamheter samt publika evenemang, aktiviteter och samhällsengagemang 

- att vara en aktiv part i att skapa mötesplatser och kultursystem för kulturföretagare i de 
områden där verksamheter bedrivs  

- att initiera, driva och utveckla aktiviteter inom verksamhetsprofilen som kan, när så är 
motiverat, kan överlåtas till medlemmar och andra samarbetspartners  

- att använda avkastningen till att underhålla och investera i fastigheter, 
verksamhetslokaler och utrustning  
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PS på Falkängen 
 

PS-föreningen och PS-stiftelsen gör följande avsiktsförklaring för verksamheten vid ett 
övertagande av Falkängen. Stiftelsen avser att 
 

- att genom att förvärva Falkängenområdet i Hällekis med sin unika samlade bebyggelse av 
arbetarbostäder överförs ägandet till en stiftelse som använder sitt överskott till att 
bevara och utveckla kulturmiljöer genom profilerade verksamheter     

- att förstärka Falkängen som mötesplats och del i ett kultursystem för hantverk, 
konsthantverk, design, konst samt annan relaterad verksamhet 

- att etablera bild- och formverkstäder med avancerad teknik för hantverkare, 
konsthantverkare, designers och konstnärer 

- att erbjuda kurser, utbildningar, workshops och event på helårsbasis 
- att fortsätta vara bygdens naturliga samlingsplats för evenemang och sammankomster  

 

Det ska för tydlighetens skull sägas att PS avser att driva vandrarhemmet i egen regi, åtminstone 
på kort och medellång sikt, eftersom boendet är en central del i verksamhetslogistiken och utgör 
en väsentlig del anläggningens finansiering.  
 

 
 

Karta över Falkängen med ambitioner och planer för verksamheten. 
 
Falkängen och Kinnekulle 
 

Det som gör Falkängen unikt för PS-verksamheterna är möjligheter för en bred kulturprofilerad 
verksamhet som kan förena, komplettera och hitta nya vägar till utveckling och möjligheter till 
försörjning för kulturdriven verksamhet. 
 

Boendemöjligheterna som på årsbasis kan användas till vandrarhem, konferenser, evenemang,  
kursinternat samt övernattningsmöjligheter för hantverkare, konsthantverkare, designers och 
konstnärer under sina arbetsperioder i KKV-verkstäderna. Ett problem i de verkstäder som är 
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lokaliserade till storstäderna är bl a att boende och parkeringsavgifter gräver djupa hål i strama 
budgetar. 
 

Falkängen har ett unikt läge med järnvägsstation i direkt anslutning till västra stambanan via 
Kinnekullebanan. I samhället finns livsmedelsaffär, pizzeria, gästhamn och uppställningsplatser 
för husbilar i Falkängens omedelbara närhet. Dessutom finns ett utbud av restauranger och 
caféer i Kinnekulleområdet som möjliggör besök, catering och andra former av samarbete. 
Inte minst har det alltmer växande trädgårds- och odlingsintresset stor utvecklingspotential för 
besöksnäringen. Falkängen var förr uppodlat av arbetarfamiljerna och att återigen låta odlandet 
ta plats i utvecklade former är ett utmärkt exempel på hur tradition och förnyelse kan befrukta 
varandra. Falkängens trädgårdar på Kinnekulle framstår som ett vinnande koncept i samverkan 
med övriga aktörer inom odling, trädgård och försäljning av förädlade produkter. Trädgårds–
turismen är på stark frammarsch vilket uppmärksammats av turismens organisationer. 
 

Därtill kommer Kinnekulleområdets natur, kultur, historia, geologi som leder in i tidens stora 
frågor som klimat, ekologi, förnybar energi, recycling, cirkulär ekonomi osv. Ett Falkängen med 
bred kulturprofilerad verksamhet kan bli en av flera viktiga mötesplatser i ett nätverkande 
kultursystem som omfattar hela Kinnekulleområdet. 
 

Några av de projekt som utgör viktiga kontaktytor och samarbetsmöjligheter för Falkängen är 
BIOSFÄROMRÅDET Vänerskärgården med Kinnekulle, GEOPARK, RES SMART-projektet, KULTUR–
SYSTEM Kinnekulle fas 2, Kreativa Aktörer Skaraborg samt ARTIFEX inkubatorstöd för 
hantverkare. 
 
Föreningarnas förslag om en stiftelse 
 

Diskussionerna om Falkängens framtid har varit såväl omfattande, engagerade och bekymrade. 
Inte minst i Hällekis men också i kommunen i stort liksom bland alla som på något sätt har en 
relation till Falkängen. Under det år som gått har Hällekis samhällsförening haft en arbetsgrupp 
som försökt hitta vägar till dialog och lösningar kring Falkängen. Arbetsgruppen kallade bland 
annat till ett stormöte under hösten 2019 där bland annat frågan om att bilda en stiftelse för att ta 
över och driva Falkängen väcktes. På samma möte deltog företrädare för PS-föreningen som 
anmälde sitt intresse av att finnas med som en part i ett sådant samarbete.  
 

Dessa diskussioner har till sist lett fram till ett förslag om att föreningen PS är den part som har 
intressen och möjligheter att bedriva verksamheter med tillräcklig bredd för att bevara och 
utveckla Falkängen. PS bör därför vara den organisation som bildar en stiftelse som förvärvar och 
driver anläggningen vidare i nära samarbete med Hällekis samhällsförening och Folkets 
Husföreningen. Det nybildade Byalaget Falkängen kommer dessutom att bli en viktig länk till 
Hällekis samhälle och aktiviteter för en bredare allmänhet.  
 
Renoveringsbehov och brandsäkerhetskrav 
 

Falkängen har ett stort renoveringsbehov och till detta finns också brandsäkerhetskraven på 
dubbla utrymningsvägar från boendet på andra våning. Från och med årsskiftet 2019/20 är inte 
boendet längre godkänt ur brandsäkerhetssynpunkt vilket gör att ingen vandrarhemsverksamhet 
längre kan bedrivas i lägenheterna på andra våning. 
 

I dagsläget finns det ett fåtal lägenheter på husens bottenplan tillgängliga för boende eftersom 
lägenheterna på husens framsida används till hantverksförsäljning, galleria, reception och café. 
Stora frågetecken finns när det gäller att lösa utrymningsvägarna på andra våning på en 
ekonomiskt rimlig nivå eller om boendet åtminstone delvis måste flytta till första våning. En av 
Falkängens styrkor är att kunna ta emot många boende och större grupper i flexibla lösningar, 
med såväl enkelrum som rum för grupper, familjer etc. En begränsning av antalet bäddar är till 
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stor ekonomisk nackdel som får vägas mot kostnaderna för att åtgärda brandsäkerhetskraven för 
andra våning.  
 

Nästa stora problemkomplex är uppvärmningen av fastigheterna. Idag är kombinationen av 
direktverkande el, gamla ineffektiva element och dålig isolering ett ekonomiskt slukhål. Denna 
fråga måste sättas under lupp för att pröva alternativa vägar och finansieringsformer. Frågan om 
en solcellspark har väckts där samarbete med någon av de aktörer som går in i satsningar 
tillsammans med lokala intressenter bör undersökas vidare för att se om detta är en framkomlig 
väg. Också uppvärmningen utgör en negativ spiral där året-runt-verksamhet med boende är av 
stor ekonomisk betydelse samtidigt som det investeringsmässigt är mycket kostbart. 
 

När det sedan gäller renoveringar, löpande underhåll och nyinvesteringar så är detta högst 
angeläget men som beskrivits ovan är de två frågorna om brandsäkerhet och uppvärmning det 
som dominerar för att överhuvudtaget kunna driva anläggningen. Därför behöver varenda 
intäktskrona återföras till att göra anläggningen brukbar och attraktiv. I stiftelsens stadgar 
kommer denna ambition att anges. 
 
Ekonomi 
 

Föreningen PS och PS-stiftelsens styrka är att dessa non-profit-former har goda förutsättningar 
att beviljas olika former av projekt-, investerings- och utrustningsstöd på ett helt annat sätt än 
renodlad kommersiell verksamhet. Ansökningar som är aktuella för KKV-verkstäderna är t ex  
 

- Projektstöd från Leader till förstudie för en KKV-lokalisering 
- Stöd från Kulturbryggans strukturfond till fördjupad projektering av KKV 
- Utrustningsstöd från Statens kulturråd för maskinpark 
- Boverkets stöd till renoveringar och inventarier för icke-statliga kulturbyggnader 

 

Det som ibland benämns som ”ekonomiska muskler”, vilket innebär att ha pengar redo för 
investeringar, så har PS inte detta. Det PS har är istället ett socialt och kulturellt kapital i form av 
kunskaper och erfarenheter av idéell och social ekonomi, crossover-verksamheter och förståelse 
för hur engagemang, lust och glädje kan bli till drivkrafter för attraktiva verksamheter. 
Falkängenprojektet har alltmer kommit att framstå som en möjlig väg att förena olika kreativa 
verksamheter med stora möjligheter till samverkan och nätverksbygge.  
 

Projektet Kultursystem Kinnekulle fas 1 påvisade genom sin LEA-rapport, omfattande ett 
begränsat område av Kinnekulle, att kulturnäringen kommer på andra plats i antal bland 
Skatteverkets SNI-kodade företag (SNI=Standard för svensk näringsgrensindelning). Utanför 
detta område går det att räkna in många fler. I Falkängsprojektet skulle Kultursystem Kinnekulle 
kunna utgöra ett stöd i processen för att utveckla infrastrukturen för det lokala näringslivets 
samverkan.  Som långsiktigt mål ”i ett 2040-perspektiv” har kulturverksamheten implementerats i 
samhällsstrukturen som kulturdriven tillväxtfaktor för området”. 
 

På ovanstående grunder hemställer Föreningen PS och interimsstyrelsen för PS-stiftelsen om 
dialog och förhandling kring förvärvandet av Falkängen i Hällekis. 
 
 
PS-föreningen och PS-stiftelsens interimsstyrelse  


