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Perspektiv mot entrén



Karaktär och plats

Bland de uppvuxna villaträdgårdarna på Vasalunds kulle ligger den nybygg-
da förskolan Gröna Villan. Det nya huset har ett starkt släktskap med sin om-
givande bebyggelse både i skala och influenser från 1920-talets villatradition 
med Swedish grace, en enkel symmetri och en sober färgskala som känneteck-
en. Huset blir med sitt branta valmade tak i djurgårdsgrön falsad rheinzink en 
karaktäristisk siluett som reser sig bland syrener och äppelträd. 

Den nya byggnaden får en tydlig entré i anslutning till Gustafsvägen, här blir ett 
stenlagt indrag från gatan en förplats en diffus övergång mellan gaturummet 
och förskolans verksamhet. Här kan man samla barnen inför utflykt, vinka hejdå 
om mornarna eller barnvagnar och cyklas parkeras. I fönstren som öppnar sig 
mot gatan visas utställningar med föremål gjorda av barnen, där igenom får 
förbipasserande en inblick i husets verksamhet. 

Husets fasader är klädda plywoodskivor med vertikala lister i samma gröna 
nyans som taket, en färg som spelar väl ihop med såväl takets ärgade koppar-
plåtar som de kringliggande byggnadernas färgskala i nyklassicistiskt gröna 
umbra, milda ockra och dovt rosa toner. Listerna på fasaden och takets falsar är 
synkroniserade och ger en tydlig rytm till byggnaden. Bitvis är fasaden beklädd 
med spaljéer med ett mönster som spelar väl ihop med de halvrunda fön-
sterkuporna såväl som den mjuka utformning av staket och trappräcke. Den 
återkommande formerna förstärker volymens enhetlighet, ger skuggverkan och 
grönskade väggar.

Rum och rörelse

Interiört präglas den nya förskolans rum av enkelhet, vackra material och en 
skala som barn kan relatera till. Rummen ska ge förutsättningar för att stimulera 
barnens fantasi, möjliggöra lek, stärka tilltron till den egna förmågan och om-
världen samt uppmuntra till såväl samarbete som mer introverta lekar. 

När man kommer in i den nya förskolan har rummen tydliga fragment i materi-
alitet och rumsföljd från en hemmiljö, målet med detta är att inbringa en känsla 
av igenkänning och trygghet. Man tar av sig skorna i hallen, man ser igenom 
grovateljén ut på gården och har inblick igenom fönstret till köket där dagens 
lunch förbereds. Efter att man tagit av sig sina ytterkläder i hallen så rör man sig 
igenom husets centrala och öppna trappa till sin avdelning. 

Förskolans tre avdelningar och de gemensamma rummen ligger fördelade 
över planen, de minsta barnen huserar på bottenvåningen i direktanslutning 
mot gården tillsammans med kök, personalutrymmen och grovateljén med sin 
dubbla takhöjd och transparens mot gården. 

Varje avdelning har rum för såväl vila och lugn, som lek och samvaro. Rummen 
är enkla och avskalade för att skapa en lugn atmosfär samtidigt som väggarna 
har koj-lika transformativa nischer, inbyggd förvaring och ytor för upphängning 
av teckningar och pedagogiskt material vilket ger en ombonad och lekfull mil-
jö. I taket finns på väl valda platser lister med textiler vilket möjliggör avskärmn-
ing, inramning och ger rummen en mjukhet.

På plan två finns två avdelningar för barn mellan 3-5 år, avdelningarna präglas 
av ljusinsläppet från det valmade taket, takkupornas rumsliga nischer och den 
synliggjorda och vackra träkonstruktionen vilken ger hörnrummen en särskild 
och nästan grafisk karaktär. Mellan avdelningarna, med utblick över grovateljén 
och emot gården finns ett rum för rörelse. Under ljuset från taket finns det plats 
för lekar, byggaktiviteter och samlingar. Här är innerväggarna av en kraftigare 
dimension för att rymma såväl dold förvaring som nischer och små krypin. 

Längs upp i det nya huset, under takkonstruktions grafiska grid med lanterniner 
finns det gemensamma rummet för ateljéverksamhet. Här möts avdelningarna 
och det finns utrymme för kreativitet. Längs upp i huset finns även två mindre 
rum tänkta att användas till möten, sagostunder eller vila för såväl vuxna som 
barn.

De gemensamma rummen ligger placerade kring den centrala trapprörelsen 
i huset och skapar en vertikal rörelse mellan våningsplanen och avdelningar-
na. Denna form möjliggör genom att avdelningarna går att skärma av, att de 
gemensamma rummen får användningsområden utanför ordinarie verksam-
het såsom kvällskurser, föredrag eller föreningsverksamhet vilket skulle gynna 
Vasalund som område.

Trädgården och sinnlighet

Trädgården kring förskolan Höjden är ett viktigt komplement till den interiöra 
verksamheten som uppmuntrar till rörelse, lek och fantasi. Dess form möjliggör 
ett pedagogiskt arbete på gården igenom vilket barnen får en förståelse och 
relation till naturen och lär sig om begrepp som kretslopp, biologisk mångfald 
och får ta del av årstidernas variation.

Gröna Villans utemiljö är av halvvild oordnad trädgårdskaraktär med gott om 
växtlighet, variation och rumsligheter. Spåren från villaträdgården med de 
bevarade syrenhäckarna och de gamla fruktträden utgör en viktig del i den nya 
trädgårdens form.

I direkt anslutning till grovateljén finns en stenlagd matplats omsluten av spal-
jéer, sandlåda och en odling i vilka man sår och skördar kryddor till förskolans 
kök, har en fjärilsträdgård med blommande växter och örter och har buskar 
med ätbara bär såsom vinbär, hallon, krusbär och smultron. Bitvis varvas fasa-
den spaljéer med ribbstolar på vilka barnen på ett säkert sätt kan klättra och 
leka.

I trädgårdens södra del, som ligger upphöjd i förhållande till Charlotten-
burgsvägen, anläggs två svagt sluttande kullar på vilka barnen åker kana, rullar 
nedför, konstruera egna leklandskap på eller gömmer sig kring. På tomten finns 
även ett par stora runda naturstenar, kojor och tunnlar av flätad pil och en liten 
dunge av solrosor i vilken barnen kan gömma sig bland stammarna under ett 
tak av de gula blommorna. 

Trädgården innehåller rum av en mängd olika karaktär och det finns en plats för 
såväl lugn, måltider och kreativitet som äventyr, utmaningar, egna lekar och sin-
nlighet. Marken har varierande materialitet, smala stenlagda gångar av labyrin-
tisk karaktär, granithällar med inspiration från den nyklassisistiska omgivningen 
och små stigar i gatsten vilka likt en orm slingrar igenom trädgårdens piltunnlar, 
spaljéer och grönska. Här finns även gungor, sandlåda och en trädgårdsbod 
med verktyg, cyklar och löst material att bygga kojor av samt plats för förvarning 
av barnvagnar och kompost. 
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Tekniskt snitt D-D
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Grund

-inre golvbeklädnad, vaxad ek
-undergolv
-ångspärr
-betong (gjuten platta på mark)
-hård isolering i tre skikt 3 x 50 mm

-syll och isolering i möte med vägg 50 mm
funktspärr

Yttervägg

-inre fasadbeklädnad, stående panel i vitmålad furu 
-installationsskikt: horisontella reglar med träfiberisolering 50 
mm
-ångspärr
-vertikal väggregel 45 mm x 150 mm
-träfiberisolering 240 mm mellan vertikala reglar
-yttre träfiberisolering 50 mm fäst med distanshylsor
-vindskydd
-spikläkt
-stående panel fäst på vertikala reglar
-golvlist

Mellanbjälklag

-inre golvbeklädnad, vaxad ek
-undergolv
-träfiberisolering 195 mm som går 600 mm från yttervägg
-bjälklag 45 mm x 195 mm
-klämd fuktspärr och kortling, kantband och hammarband mot 
yttervägg
-stegljudsisolering 50 mm
-innertak fäst på reglar 

Tak

-innertak fäst på reglar
-installationsskikt: horisontella reglar med isolering 50 mm
-ångspärr
-takstolar 45 mm x 240 mm
-träfiberisolering 240 mm mellan reglar
-yttre träfiberisolering 50 mm fäst med distanshylsor
-vindspärr
-vertikal panel
-falsat plåttak i rheinzink med av varierad dimension (600 mm – 
1200 mm)

-platsbyggd stupränna i falsad plåt med utkastare på sidorna
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