
vy över den omslutna uteplatsen i söder

UTOMHUS

SKUGGSTUDIER UNDER DAGEN
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RIKTNINGAR

Ateljé- och hemvistbox-
arna har olika riktnin-
gar så att rummens fön-
ster fångar olika vyer.

TOMTENS OLIKA DELAR

2. Nedre takterrassen
Ligger i samma nivå som förskolans 
entré och den stora groventrén. 
Terrassen är södervänd och vind-
stilla och går att stänga till 
med grindar så att personalen kan 
ha kontroll. 

3. TERRASSER MOT ÄPPELVIKEN
Dessa ligger i anslutning till 
serveringen så att barnen kan 
äta sina måltider utomhus vid 
fint väder.

4. UTFLYKTER UTANFÖR FÖR   SKOLAN
Essinge bollplan, Vängåvans 
lekpark, badplatsen och 
Essingeberget är några av de 
fina utflyksmål som finns nära 
förskolan. 

9. STOR SANDLÅDA

10. BUSKAR OCH TRÄD
Detta är den lummiga delen av tom-
ten. Här finns träd och buskar av 
olika slag med och utan bär som 
barnen kan smaka på eller leka i.

8. VINDSTILLA, SOLIG ALTAN
Altanen ligger i nivå med torget  
och ettåringarnas groventré. Den 
är södervänd och vindstilla och 
går att stänga till med en grind så 
att de små barnen kan leka fritt.

6. SOLIG KULLE
Här kan barnen springa och leka 
kull.

5. PÅ EGEN HAND
Denna sida ligger i norrläge och 
därmed inte lika solbelyst. Här 
kan de äldre barnen leka på egen 
hand och kanske annat leta dagg-
mask och andra småkryp som trivs 
i en något fuktigare mark.

7. PLAN YTA OCH VATTEN
Här kan barnen cykla eller leka 
med vatten som det får från dag-
vattenspunpen. 

TAKTERRASSER
1. Övre takerrassen 
Denna ligger högst upp och är den 
del av tomten dit solen når året 
om. Här finns ytor för barnen att 
lära sig odla på och en fantas-
tisk utsikt över till Äppelviken, 
Alvik och Traneberg. 
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1. torget
 1a rumsavskiljande draperi
 1b scenen
 1c genväg till underliggande våning
2. uteplats
 2a stor sten
 2b tall
 2c stödmur och bänk
 2d dagvattenuppsamling
 2e sandlåda
 2f bänk runt björk
 2g dagvattenpump
3. genväg/vertikal kommunikation
4. groventré 1-åringar
5. barn-wc/skötrum/dusch 
6. köksateljé
7. kök
8. torrförråd
9. kyl/frysrum
10. förråd utomhusredskap
11. centralförråd
12. städförråd
13. nödutgång
14. servering/soffor och fotöljer
15. servering
16. terrass
17. dokumetationsrum för personal
18. ateljé - mörkrum
19. hemvist/ateljé
20. barn-wc
21. hemvist/ateljé
22. ateljé/våtrum
23. nödutgång
24. atrium


