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Gubbängsbadet, projektet. 
Gubbängsbadet är ett litet skolbad som hör till Gubbängens skola. 
När Idrottsförvaltningen i Stockholm övertog ett antal idrottshallar vid skolor från 
SISAB var denna byggnad med badhus och idrottshall i behov av renovering och 
ombyggnad. 
I en första etapp byggdes damernas omklädningsrum, med duschar och bastu, 
om. 
Det fanns inga lärarrum i byggnaden och det saknades en förbindelse mellan 
idrottshall och simhall för lärare och annan personal. Efter noggranna studier hur 
en förbindelsegång skulle kunna placeras beslutade man sig för att lägga en 
korridor utanför befintlig yttervägg mot byggnadens baksida. Detta blev den bästa 
lösningen ur många aspekter, minsta möjliga tillägg, lättast att utföra och 
arkitektoniskt minst märkbart. Detta valde man trots att lärarrummen därigenom 
enbart fick indirekt ljus. 
De befintliga rummen för omklädning, dusch och bastu var trånga, många små 
smattar och vrår, och lokalerna var dåligt disponerade. Det var svårt att ha 
överblick för lärarna.  
Nu omdisponerades utrymmena så att rummen blev öppnare och lättare att 
överblicka.  
Den nya förbindelsegången utfördes med samma fasad- och takmaterial som 
befintlig byggnad för att smälta in. Utseende på fönster valdes så att de fick 
samma uttryck som befintliga fönster på omkringliggande husdelar. 
 
Ett exempel på när arkitektens arbete är osynligt. Tillbyggnaden är exteriört 
anpassat och smälter in. Interiört fungerar lokalerna bättre för sitt ändamål, det 
som alla förväntar sig, helt enkelt. 
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Ovan: Lärarrummet med indirekt ljus. 
 
 
 
 
 
 
Till vänster: Den nya förbindelsegången. Den gamla ytterväggen finns kvar och vittnar om tidigare 
utformning. 
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Omklädningsrummet. 

Duschrummet sett mot 
bastun. 
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Duschrummet sett mot 
utgången till bassängen. 

I bastun, utblick genom fönster 
mot duschrummet. 


