Forsbacka
Picknick

Forsbacka
cykelstråk

Forsbacka
vägbeskrivning

Ta en cykeltur till Forsbacka i sommar!
På vägen finns mycket att upptäcka; små
orter, spontana rastplatser och trevliga
människor att tala med. Kör raka vägen
eller åk en upptäcksväg. Vilken blir din
väg till Forsbacka?

Forsbacka Bruk ligger i Gästrikland vid
Storsjön mellan Gävle och Sandviken,
cirka 20 mil norr om Stockholm. De
som inte cyklar kan ta bilväg 80, 15 km
från Gävle och 7 km från Sandviken.
Tag avfarten mot Forsbacka och följ
skyltningen.

Väl framme parkerar du cykeln och kan
njuta av den vackra omgivningen. I år har
vi gjort ett besök extra spännande med
en gulskimrande relaxmiljö på verkets
baksida. Köp en picknickkorg och sätt
dig bekvämt. Gör platsen till din egen
samtidigt som du begrundar brukets
historia och framtida möjligheter.

Utställning på Forsbacka Bruk
24 Juni - 19 Augusti 2007

HÖGBO

FORSBACKA
STORSJÖN

Öppettider tisdag till söndag 11 - 17
Guidade turer i verket och parken
För information ring 026-30303

GÄVLE

VALBO

SANDVIKEN

Utställningen och museet har öppet
24 Juni till 19 Augusti
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Forsbacka
picknick

Forsbacka
framtid

Forsbacka
medverkande

Kom, var med och använd bruksområdet!
I sommar har vi skapat en lugn och
trevlig picknickmiljö i klargula färger.

Medan den vackra huvudgatan med
slaggstensmurar och gröna grässluttningar framhäver det historiska Forsbacka så
berättar baksidan en annan historia. Här
syns tydligare spåren av den verksamhet
som hela tiden förändrats, där delar
byggts till eller övergivits i en kontinuerlig
anpassning till nya förhållanden. Baksidan
talar om ett Forsbacka i användning, en
plats som kan möta en ny framtid. Här
kan de historiska kvaliteterna tas tillvara,
och samtidigt skapa möjligheter för
framtida näringsverksamhet. Bruket kan
då bli en levande miljö där både hållbara
lösningar och personliga drömmar kan
formuleras och växa.

Forsbacka Picknick är utförd av
Testbedstudio arkitekter, genom Anders
Johansson, Erik Wingquist och Helena
Mattsson. Stort tack till Tage Jansson
och sommarens guider på Stiftelsen
Forsbacka Bruk, Sven Westh på SV
Villaprodukter, Sundgrens Åkeri, Jörn
Lindberg på Lindberg & Son, Dennis
Pereira och alla andra i Forsbacka. För
förmånliga materialavtal tackar vi Emil
Anderzon på Bergo Flooring, Thomas
Gislerud på Gislerud Nordic och Marit
Örn på ABA kopiering.

Det sköna parklandskapet vävs in i
en fantasieggande bruksmiljö som
fortfarande har kvar en levande känsla –
man kan ana de slamrande ljuden, röken
som stiger ur skorstenarna, dofterna
och hettan.
Vi har tagit intryck av Tage Florentin –
järnverksarbetaren som skapade konst
av sitt arbetsmaterial. På samma sätt vill
vi berika den gamla miljön genom att
tillföra nya sätt att använda platsen.

Forsbacka
historia
1651 anlades här ett järnbruk som skulle
utvecklas till brukssamhället Forsbacka.
Mot slutet av 1800-talet växte järnverket
till en storindustri. Från början av 1900talet kommer Forsbackas karaktäristiska
siluett med de fyra rostugnarna och
den stora masugnsbyggnaden. Under
andra världskriget nådde industrin sin
höjdpunkt med ca 1 000 anställda. 1953
stängdes masugnarna och valsverket
lades ned 1981. Aktiviteten på gamla
industriområdet har inte helt avstannat,
idag finns en tillverkning av malkulor till
gruvindustrin och en stor skrothantering
intill den gamla hyttan.

Huvudsponsor:
Bergo Flooring

En gul gångväg löper från entrén
längs baksidan av verksområdet, från
glödgugnshuset till ruinen, och bildar
olika typer av rum, passager och
utblickar. Här kan du hitta din egen plats
och stanna så länge du vill.
I sommar kan du hitta detta på
baksidan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykelparkering med lånecyklar
En rad av solrosor
Läktare för överblick av bruksmiljön
Boulebana med musikunderhållning
Catwalk med solstolar
Sittorm – världens längsta bönsäck
Den stora picknickmattan på ängen
En skog av parasoller
Långbord för luncher i stora sällskap

LÄKTARE

BOULE
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Håll även utkik efter evenemang under
sommaren. Bland annat planeras en
visafton i ruinen i Augusti.

LÅNGBORD

RUINEN

