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Historisk kiosk byggs i Dalsland på åtta
dagar
Sedan 60-talet har kioskdöden svept i vågor över landet. Svensk
kioskkultur som vi minns den finns inte längre. Det vill projektet ”Eds andra
kiosk” ändra på. Under åtta dagar i sommar kommer de bygga två kiosker
efter dalsländsk förlaga från 1929.
Drömmen om att leka affär blev sann.
Mellan den 24-31 juli kommer ett 25 volontärer från hela Sverige till den
ensliga byn Håbol i Dalsland för att bygga två kiosker efter historisk förlaga.
De kommer bo och arbeta tillsammans under åtta dagar. Bland deltagarna
finns experter från Arkdes, Boverket blandat med hantverkare och
arkitektudenter och lokala entusiaster, alla med olika kunskapnivå och
specialitet. Utgångspunkten är att det inte ska krävas några förkunskaper Alla som deltar utbildas på plats av experter på gemenskapsbyggande från
Egnahemsfabriken på Tjörn.
Bakom initiativet som kallas ”Eds andra kiosk” står Erik och hans sjuåriga
dotter Lou. De ville ha ett litet sommarhus och något att pyssla med under
semestern. Drömmen var att köpa en gammal kiosk där de kunde bo och sälja
glass. Kanske tre, fyra glassar om dagen och sen bada resten av tiden.
En sommardag för ganska exakt ett år sedan bestämde de sig. De skulle köpa
Georg Zackariassons gamla kiosk från 1929 som stod fallfärdig på ett
skrotupplag i Dals Ed. Det första bakslaget kom samma dag – kiosken var
redan såld. Sen kom vändningen. Vi bygger en egen tänkte Erik och startade
en crowdfunding-kampanj på Facebook där han erbjöd andra entusiaster att
komma med i projektet.
- Vem har inte någon gång lekt och drömt om att ha en liten affär, säger Erik
Normark, initiativtagare till projektet Eds andra kiosk.

Vill så ett frö till en kioskrevolution
Några som nappade på Eriks erbjudande var Egnahemsfabriken på Tjörn som
sett kioskmodellen i sociala medier. Tillsammans sökte de och fick oväntat, i
konkurrens med över 300 kandidater ett stipendium 300 000 kr från statliga
Arkdes Think Tank, som vill undersöka hur man kan få liv i en offentlig plats.
Räcker det med en kiosk?
I projektet bidrar även Chalmers och kursen Dare to Build, Konstmuseet Not
Quite i Fengersfors, ABF Västra Götaland, Dals Eds kommun och Håbols
byalag och idrottsförening. Men att handgripligen bygga kioskerna gör ett
gäng glada entusiaster, på bara åtta dagar, vilket bäddar för spänning i kamp
mot klockan och vädrets makter. Men vi hoppas såklart även på glädje,
gemenskap, bad och firande efter varje delseger längs vägen.
Den ena kiosken kommer Erik och Lou driva, vid vägkanten på gården
Näs strax utanför Håbol. Den andra kiosken säljs vidare med förhoppningen
om att så ett frö till en kioskrevolution i hela Sverige.
- Svenska kiosker förtjänar att vara något mer än en kuriositet. Förr fyllde de
en viktig funktion som mötesplats. Ser ingen anledning till att de inte kan bli
så igen. säger Erik Normark, initiativtagare till Eds andra kiosk.
- Vi behöver uppdatera och omdefiniera vad en kiosk kan vara idag. Det jag
bygger är en glass och kulturkiosk men det kan lika gärna vara en
skateboard- eller parkourkiosk, säger Erik.
En kiosk att leva i
Compact och remote living och har i kölvattnet av stigande bostadspriser,
digitalisering, pandemi och strävan efter en hållbar livsstil blivit allt mer
populärt. Det som inte är lika vanligt (ännu) är att också driva verksamhet på
den lilla ytan. Detta gör ”Eds andra kiosk” extra spännande. Det lilla huset ska
förutom en glass och korvkiosk även rymma tre sängplatser och allt man
behöver för att bo där.
- En kiosk där man också kan bo i skulle kunna funka som ett utmärkt
komplement för att lösa både bostadsbrist och arbetslöshet bland ungdomar,
säger Erik Normark, som till vardags arbetar med bostadsfrågor för
Hyresgästföreningen.
Strikta regler och konkurrens bidrog till kioskdöden

Utmaningen med att ha försäljning av livsmedel på liten yta är densamma
idag som efter guldåren på 1950-talet när kioskerna började minska i antal.
Exempelvis försvann tre kiosker i månaden mellan 1991 och 2015. Förutom
konkurrens från stora köplador bidrog striktare regelverk för arbetsmiljö och
livsmedelshantering att det blev svårare att bedriva en lönsam verksamhet.
En sund utveckling tyckte man då i Sveriges modernaste land. Idag är
förutsättningarna annorlunda. Nu skulle nog många hålla med om att det
vore optimalt både ur ett ekonomi- och klimatperspektiv att bo där du jobbar
och att bo litet. Det är ju både billigare och tar färre naturresurser i anspråk.
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Följ bygget av Eds andra kiosk. Ett tillsammansbygge av Egnahemsfabriken,
Not Quite, Chalmers, Arkdes Think Tank, Håbols IF och Dals Eds kommun i
Dalsland.
Med stöd av Arkdes vill vi utforska metoder för att skapa och utevckla
offentliga rum. Räcker det med en kiosk för att forma en levande mötesplats?
Vilken betydelse platsen, processen, lokal förankring och deltagande.
Den 24 juli samlas 30 entusiaster från hela sverige i Dalsland för att bygga
två kiosker. Kommer vi att lyckas? För initiativtagaren Erik Normark är
kiosken också en personlig resa tillbaka till landbygden och sina rötter, där
kiosken kan vara nyckeln han söker för att kunna leva och försöja sig i

landskapet han en gång lämnade i kälvattnet av finanskris,
strukkturomvanlig och brist på framtidstro.
När bygget är klart börjar arbetet med att utforma mötesplatsen som är tänkt
att fungera som en kulturell filial och nod i ett nätverk av dalslänska
kulturinstitutioner och besöksmål, där kiosken är ett av många verktyg för att
lyfta fram Dalsland, "Sveriges bortglömda landskap" på Sverigekartan.
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