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Om medborgarhus

Under vårterminens studieresa besökte vi
stadshus, kommunhus och medborgarhus runt
om i Sverige. Parallellt med projektet fördjupade
jag mig i Folkets Hus-rörelsen under
historiakursen. Det har fått mig att fundera över
begreppet medborgarhus och vad det innebär.
Ett hus för medborgarna kan byggas på många
olika sätt, och dess karaktär beror ofta på vem
som finansierar huset och vem som bestämmer
över det.

Å ena sidan tycker jag att det finns någonting
viktigt och fint med idén om medborgarhuset
som den beständiga, allmänna mötesplatsen för
invånare finansierad av kommunen. Robusta
material såsom betong, tegel och massivt trä
bidrar till att byggnaderna känns statiska och
trygga, som att de alltid kommer stå kvar och
finnas till för medborgarna.

Å andra sidan tycker jag om idén om ett
medborgarhus som ett Folkets Hus; ett hus som
drivs framåt av användarna, som är elastiskt och
tål att förändras över tid. Ett hus som aldrig är
färdigt, och som är i direkt dialog med de som
brukar det. Huset kan svara på nya behov genom
att någonting byggs på eller byggs om.

Medborgarhuset i Gnesta är ett maskineri som
pågår dygnet runt - vissa delar hyrs ut för att
kunna driva andra. Rummens funktioner varierar
över dygnet; det som under dagtid är
personalmatsal blir kök för vandrarhemmets
gäster på kvällen. Läsesal blir bar. Mötesrummets
projektorer kan användas till TV-spel.

De som ska bruka huset, det vill säga
medborgarna, är i ständig förändring. Förr var
medborgarnas behov andra än idag, och de
kommer fortsätta förändras i framtiden.
Programmet för Gnestas medborgarhus är väldigt
specifikt och samtidigt spretigt med många olika
typer av funktioner. Jag tyckte därför att det var
viktigt att ta hänsyn till att huset i framtiden
kommer behöva fylla andra funktioner än idag.
Mitt svar på detta är att alla olika delar är relativt
oberoende av varandra, vilket innebär att man
kan förändra en del utan att byggnadens
grundtanke försvinner. Detta tack vare en
samlande, beständig kärna i mitten som knyter
samman rummen med varandra. Runt denna
kärna byggs mer specifika delar upp såsom
vandrarhem och kontorshus. Delarna skulle
kunna byggas upp i olika etapper, och sedan
kunna rivas och bytas ut med tiden.

Det brokiga uttrycket i fasad tillåter användning
av olika typer av material (exempelvis återbrukat).
Framförallt är det ett uttryck som ger en känsla av
att byggnaden är dynamisk på ett sätt som ska
skapa utrymme för medborgarna att drömma om
vad huset kan vara och hur det kan växa i
framtiden.
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1. Vy mot skulpturträdgård 2. Trappa mot vandrarhem 3. Vy från vigselrum
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Rummens karaktär varierar beroende på vad
besökaren har för ärende i huset. En
konsertbesökare kommer att gå uppför en pampig
stentrappa i det samlande rummet. De offentliga
ytorna på de fyra första våningarna nås via detta
trapphus. De besökare som ska till vandrarhem,
vigsel eller bastu tar en smalare, mer intim trappa
upp mot plan 4 och 5.
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vit: kommunikation, bibliotek
grön: konsertlokal, takterass
gul: restaurang
blå: reception, bar
röd: vandrarhem, verkstad, café
grå: kontor, vigselrum



vån 0: tidningsrum & café
vån 1: ateljéer & öppen verkstad
vån 2-3: vandrarhem
vån 4: bad & bastu, utsikt över vattnet
vån 5: vandrarhem, loft
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