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Från plats till plats är ett projekt som tar sin början då ett lokalt bostadsbolag visat 
intresset för att etablera hyresrätter i Västerviks skärgård. 
 
Ett ökat intresse för gamla traditioner och drömmar om landsbygden har nu fått 
människor att återigen söka sig till de gamla bosättningarna i övärlden. Nya tekniska 
möjligheter för ett modernt boende ses nu över av kommunen. En öbyggd som sett 
en stadigt fallande befolkning i sekler spås nu för första gången en 
befolkningsökning. Detta parat med inflyttning av en ny yngre generation som ser 
möjligheter att starta nya typer av verksamheter i den stadsnära landsbygden.  
 
Projektet står med den ena foten i skärgården och den andra i staden. Staden som 
fungerat som en viktig handelsplats för skärgårdsborna. Västervik som stad vill nu 
profilera sig som en skärgårdsstad och alla nya kopplingar och nya band till övärlden 
uppmuntras starkt.  
 
Centrala frågor under arbetets gång har varit: Vad krävs för att starta ett nytt liv i 
skärgården? Vilken typ av näringar kan bedrivas? Vilka lärdomar kan vi ta med oss 
ifrån skärgårdsbefolkningens etablerade struktur? Hur har relationen mellan öarna 
och staden sett ut och hur kan den utvecklas? Finns det här möjlighet att skapa nya 
flexibla strukturer eller boendelösningar? 
 
Det slutgiltiga projektet syftar till att lyfta traditionen in i det moderna. I sina drag 
ansluter förslaget till skärgårdens typologi. Med det lokala båthuset som förebild står 
de långsmala husen som täckta bryggor ut i vattnet. Sadeltak, väderbitna fasader, 
orörd skog och trånga mellanrum. Anslutningen till kustsamhällets struktur har varit 
huvudfokus. Genom studier av den formbildande kedjan båt-brygga-bod-bostad har 
projektet tagit sin fysiska form. Där en betydande vikt har lagts vid den för 
skärgårdsbefolkningens livsviktiga båten. Eller främst den möjligheten båten givit 
befolkningen att förflytta sig tillfälligt ifrån det utsatta livet på öarna i svåra tider. 
 
Från plats till plats är en vision och en inspirationskälla för den som söker ett 
anpassat sätt att leva, närmare naturen, med större flexibilitet och en ny typ av frihet. 
 


