
Program

Vardagar

Tid 8 13 189 14 1910 15 2011 16 21 2312 17 22 24

Utnyttjande över dygnet

Helger

Tid 8 13 189 14 1910 15 2011 16 21 2312 17 22 24

Skollov

Tid 8 13 189 14 1910 15 2011 16 21 2312 17 22 24

förskolegrupp

Lokaler och gård

Lokaler

fritidsklubb
ungdomsgård
förälracafé

kursverksamhet typ abf

Gård

lek, intilliggande förskoleklass
idrott, barn från Katarina Norra skola under skoltid

spontanidrott för ungdomar och vuxna
lek och spontanidrott för barn i området

Analysen har lett fram till en verksamhet som kombinerar olika åldersgrupper. Programmet 
innehåller inne och uterum som kan utnyttjas över året. Främst fungerar verksamheten lokalt. 
Staden uppför byggnaden, det allmänna finansierar verksamheten.

KONSTGRÄSPLAN 
30 x 20 M

spontanidrott
fotboll

vinter - spolad is

600 kvm

TERRASS

195 kvm

Yta behövs i 
parken för 

befintliga träd och 
nya 

växtelement.

LEKYTA

redskapslek, 
gungor, klättring 

mm

347 kvm

LEKYTA

rutschkanor
ramp

35 kvm

GRADÄNGER
och trappa

upp till terrassen
46 kvm

KREATIV 
VERKSAMHET
 yta för det samt 
utställningsyta

80 kvm

FRUKTTRÄDGÅRD

äppelträd
aktiviteter kan ske i 

skuggan under

335 kvm

KONTEMPLATIV 
DEL

porlande vatten
fjärilsträdgård

84 kvm

MATPLATS
möjlighet att sitta 

ute

67 kvm

Exteriöra 
ytor

Total Areor

Hela parken  3000 kvm

Byggnadsarea 775kvm
varav terrass 195 kvm

Bruksarea 810 kvm
invändiga rum

KRYP IN 
äldre barn

19 kvm

VILA OCH LÄSA

19 kvm

FILM OCH SPEL

29 KV

Interiöra ytor
separata rum 

Vån 1
nås från Entréplanet 

samt från terras-
sen

SAMLINGSAL / 
RÖRELSE

pingis
biljard

innebandy
bollspel mm

140 kvm

KÖK

tillagning mellan-
mål och till cafét

19 kvm

PERSONAL 
UTRYMME

ombyte och wc
1 kontorsplats

16 kvm

 KAPPRUM
24 kvm

SOPRUM
10 kvm

WC
med skötrum och 

tvättmöjligheter samt 
tvättmaskin

37 kvm

ALLRUM/ 
LÄSESALONG

spela spel och läsa, träd 
växer genom detta rum

52 kvm

OMKLÄDN-
INGSRUM

2 st à 19 kvm

38 kvm

Interiöra ytor
entréplan

SKAPANDE 
VERKSTAD

keramik, måleri mm

85 kvm

KOMMUNIKATION

124 kvm

MATPLATS
förskoleklasser, 

fritidsklubb
 

37 kvm

BAR

8 kvm

BESÖKSCAFÉ
café för föräldrar och 

besökare, läsa, spela chack
alternativ matplats ung-

domsgård 

37 kvm

FÖRVARING
invändiga redskap 

och material

48 kvm

FÖRVARING
utvändiga redskap 

och material

31 kvm

Programytor 

Inventering av utrymmesbehov utifrån studiebesök gav att fritidsklubbens önskemål är att 
varje barn bör har 7-10 kvm. 60 barn ger ett behov av ca 500 kvm. Förskolegrupper består idag 
av minst 17 barn/ grupp.

De olika verksamheterna har med sin egen personal. De är med barnen i verksamheten. En 
personal/tillsyningsman arbetar i huset och visar grupperna verksamheten. Utmaningen för 
lokalerna är att fungera för flera olika verksamheter. Förvaringsmöjligheter måste finnas.


