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Mitt i den sörmländska skogen finner man en otroligt rogivande fastighet precis vid vattnet. Med den täta 
skogen i ryggen och det öppna glittrande sjön som breder ut sig nedanför slänten är Svartbol en plats man bör 
ta vara på.  
Vid mitt första besök på platsen slog det mig att ett inre lugn plötsligt infann sig. helt tyst och avskärmad från 
den stressiga staden som jag till vardags lever i. Jag inser snabbt att platsen faktiskt inte är unik. Vi har så 
enormt många platser i Sverige som vi inte har tagit oss tid att besöka. Platser vi inte visst fanns. Platser vi 
aldrig blivit presenterade för. Jag vill därför ta tillfället i akt att kolla närmare på möjligheten att ta en befintlig 
nästan bortglömd byggnad, i detta fall två ladugårdar, och utveckla dem till en enkel, tilltalande och gemytlig 
plats att besöka.  
 
Fastigheten ägs av Jönåkers Häradsallmänning. Tillsammans med deras styrelse samt deras skogsförvaltare 
ska jag ta fram ett förslag på hur vi skulle kunna utveckla deras Sörmländska pärla.  
Visionen för projektet är att se möjligheterna både i närtid och på längre sikt. Projektet Svartbol kan ses som ett 
första steg i att utveckla en upplevelseturism för Jönåkers Häradsallmänning.  
 
Vi behöver platser i vår vardag där vi återigen har tid för oss själva och varandra. Där ett samtal verkligen sker i 
lugn och ro där vi ser varandra i ögonen istället för att borra ner huvudena i våra telefoner. Vi behöver platser 
att fly till när vardagen blir för stressig. Potentialen för att Svartbol skall kunna bli den här platsen finns där. Min 
roll som arkitekt har varit att försöka utforma fastigheten på ett sätt där jag behåller dess styrkor men 
kompletterar med de element som krävs för skapa nya funktionerna. Denna utveckling kommer att ske i 
resepekt gentemot den lugna roingivande platsen och de befintliga byggnaderna. Ledordet för projektet 
kommer att vara enkelhet.  


