			
			FÖRENINGARNAS HUS			
							Folkets Park
Historik
Bilder fasader
Inventering exteriört
Inventering interiört
Program
Koncept
Skissförslag entreplan
Skissförslag källarplan
Skissförslag fasader
Färg-och materialpalett

				Historik 							

1943 - den gamla dansbanan revs och en ny dansbana
med servering byggdes
1974 - stor om - och tillbyggnad med ny entré, nytt café,
nytt tak i danssalongen, nya wc och kapprum samt inredning av källaren
1990 - ny ombyggnad, bla konferensrum
skapades
1992 - Folkets Park gick i konkurs och drevs
vidare genom olika kommersiella verksamheter
2000 - källaren byggdes om till ungdomshuset
Monokrom, med replokaler och konsertlokaler.
Kommunen, i samarbete med Folkuniversitetet, drev
denna verksamhet sedan 2003. De huserade dels i källaren men även delar av övervåningen
Byggnaden idag domineras av 1970-talets ovarsamma
om - och tillbyggnad gjord helt utan hänsyn.
Den ursprungliga byggnaden upplevs idag inte alls från
utsidan. På insidan finns några få byggnadselement kvar
från den ursprungliga byggnaden såsom stora fönster
och dörrpartier liksom danssalongens rum och scen
Tidstypiska detaljer med visst kulturhistorisk eller
konstnärligt värde från 1970-talets byggnad är tex det
dekorativt utformade trappräcket, delar av entrepartiet
med biljettkur, keramikplattor vid kapprummet och de
stora fönsterpartiet i det fd konferensrummet.
Från 1940-talet så är endast vissa glas-och fönsterpartier
värda att bevara.
Byggnaden besitter vissa kulturhistoriska värden som
kärnan i Folkets parks verksamhet sedan 1940-talet. Men
ur antikvarisk synvinkel så finns inga särskilda
rekommendationer utöver de som PBL-ger för all
bebyggelse.

Fasader

Fasad mot syd
Fasad mot syd

Fasad mot syd

Fasad mot öst

Fasad mot väst

Fasad mot norr

Inventering exteriört

Inventering interiört

Inventering interiört

				Program

Stor lokal för:
dans
				utställning
				konferens
				bridge
				auktion
				mattcurling
				loppis
(med möjlighet att mörklägga med bra akustik)
Scen för musik och teateruppträdande
(med ljud och ljusanläggning)
Cafe i direkt anslutning till den stora lokalen för
ca 90 sittplatser
2 konferensrum för 10-15 personer
1 konferensrum flr 20-40 personer
Kanslilokaler mindre för 6-8 föreningar (alt 8 funktionsarbetsplatser)
Övrigt: plats för central skrivare, förråd för bord och
stolar
Förslag: 		
ateljeér för konstutövning
				(kroki/måleri)
				filmklubb
				tidskriftshörna / internetcafé

				Koncept

Öppenhet - lätt att orientera sig i byggnaden genom
en tydlig planlösning samt kontakt med omgivningarna
Transparens - lätt att förstå de olika verksamheterna
Inspiration - man kommer dit för att deltaga i en aktivitet men kommer tillbaka för fler aktiviteter
Inkuderande och demokratiskt- en naturlig
mötesplats där alla känner sig välkomna oavsett
ålder eller etnicitet
Kommunikation - ett grafiskt överordnat skyltprogram visar vägen i - och kring byggnaden för att
informera om de olika verksamheterna och var de är
belägna
Flexibilitet / tillgänglighet - lokalerna skall vara användbara och anpassas för många olika typer av
verksamheter utan att de tappar sin identitet
Ljus - dels nyttja det naturliga dagsljuset men också
medvetet jobba med artificiell belysning
Årsringar - byggandens historik skall vara tydligt
avläsbar i arkitekturen men samtidigt skall den nya
ombyggnationen beskriva sin samtid gällande
material, färger, belysning, möbler och känsla

				Skissförslag entreplan 			
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				Skissförslag källarplan			
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				Skissförslag fasader				

Föreningarnas
Hus

Ek - fasaddetaljer
Fasad mot syd

Koppar - takdetaljer

Fasad mot öst

Bandtäckt plåt - takbeklädnad

				Skissförslag fasader				

Fasad mot väst

Föreningarnas
Hus

Fasad mot norr

				Färg-och materialpalett

Tack för mig!

