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Lokalprogram Folkets Park ”Föreningarnas hus”.
Orientering om objektet

Folkets Parks huvudbyggnad (Danspaviljongen) ska enligt förslag i Verksamhetsplan
med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 renoveras/byggas om till förenings- och möteslokaler för att kunna bli ett ”Föreningarnas hus”. Då anläggningen
generellt är i mycket dåligt skick måste en renovering av samtliga lokaler genomföras.
Detta innefattar även ventilation, vatten och avloppssystem.

Verksamhetsbeskrivning

I byggnaden ska finnas mindre och större lokaler för styrelse- och medlemsmöten.
Mindre kanslilokaler alternativt funktionsarbetsplatser med förvaringsmöjligheter till
föreningar. Bridgelokaler samt rum för studiecirkelverksamhet. Det ska också gå att
genomföra större evenemang som t.ex. dans, teater och föreläsningar. ”Föreningarnas
hus” ska även vara öppet för andra typer av evenemang såsom loppis och auktioner.
Föreningarna ska kunna samla sina verksamheter under samma tak - en mötesplats för
alla åldrar där det går att delta i aktiviteter eller bara umgås och ta en fika.
Samlat lokalbehov för SKPF avd 48, PRO Kalmar och SPF Seniorerna Kalmar
o 10 danser per år
o 24 medlemsmöten
o Styrelsemöten
o Bridge 40 – 50 gånger per år
o Andra aktiviteter upp till 15 – 20 per vecka, mindre lokaler

Rumsfunktioner

I lokalerna ska finnas följande ytor:
• stor lokal för ex. dans, utställning, konferens, bridge, auktion, mattcurling,
loppis m.m. med möjlighet att mörklägga. Bra akustik
• scen för musik och teateruppträdande med ljud och ljusanläggning
• café i direkt anslutning till den stora lokalen med ca 100 sittplatser i cafémiljö
• 2 konferensrum för 10-15 personer, konferensutrustat
• 1 konferensrum för 20-40 personer, konferensutrustat
• mindre kanslilokaler för 6-8 föreningar alternativt 8 funktionsarbetsplatser
med förvaringsmöjligheter till föreningar
• plats för en central skrivare
• förråd för bord och stolar som används vid arrangemang
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Lokalerna ska kunna användas flexibelt av de olika föreningarna i huset. Generellt går
det inte att ange kvadratmeter för föreningsbehovet då verksamhetsytorna har ett
mångsidigt användningsområde.

Entrén:

Här ska finnas:
• ramp med dörröppnarfunktion
• garderob - klädavhängning
• sittplats för av- och påtagning av skor etc.
• halkfria golv

Cafékök med möjlighet att servera 100 cafégäster
•
•
•
•
•
•
•
•
•

handikappanpassat med tillgång till låga arbetsbänkar
storköksdiskmaskin
skåp/förråd
1 fullstor kyl
1 fullstor frys
”lämplig” storlek/kapacitet på spis
2 micro
timer på uttag
försäljnings och kyldisk

Övrigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dörrar ska vara försedda med Aptus tagg system
hela anläggningen ska vara handikappanpassad enligt kommunens riktlinjer.
där nya golv läggs ska dessa vara halkfria, stötdämpade och godkända i städsynpunkt.
hörselslinga
trådlös wi-fi i hela anläggningen och tillgång till kommunens nät.
ljus- (dimbart) och ljudanläggning för arrangemang
översyn och komplettering av ström/eluttag i hela anläggningen
översyn av belysning runt byggnaden och vid entréer
ett lämpligt antal flex-toaletter.
parkeringsplatser i nära anslutning till området
önskemål om att bygga in altanen – öppningsbar
önskemål om att bevara målningen på scenen.
det behövs en hiss mellan våningarna
för att skapa en ateljé i del av den stora entréhallen behövs vatten och avlopp
dras in dit.

