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Idag lever vi lite grann på var sitt håll i Sverige. Var generation för sig. 
Platserna där barn, vuxna och pensionärer umgås är få. Förebilder 
och närstående är begränsat av kärnfamilj och karriär. Barnen får hu-
sera i baracker omgärdade av stängsel, medan föräldrarna arbetar hel-
tid på annat håll. 

I det här projektet kombineras en förskolas program med danslokaler, 
restaurang och ett publikt torg. 

Danslokaler därför att det har med pedagogik, tradition, självkänsla 
och identitet att göra och utgör tillsammans med musik några av de 
viktigare pedagogiska verktygen på förskolan. 
Restaurang för att höja standarden på barnens mat och locka andra 
generationer till förskolan.
Publikt torg för att skapa en mötesplats generationerna emellan 
omgärdade av barnens värld istället för tvärtom, vilket oftast är fallet. 

Ambitionen med det här projektet har varit att genom olika arkitek-
toniska grepp höja statusen på barnens rum, barnens plats i staden, 
och med det, förstärka deras kontakt med omvärlden. Att eftersträ-
va en arkitektur som hjälper barn/människor att bli nyfikna, kon-
taktsökande och trygga, snarare än isolerade, misstänksamma och 
ensamma.

Today the different generations in Sweden live their lives very much 
apart. Places where children, grown-ups and elderly get to know each 
other are few. The children’s’ role models and kin are restricted by that 
of their parents pursue of career and their aim to live their lives as 
a nuclear family. The young ones are left to depriving environments 
constituted of makeshift preschools. Often built out of building bar-
racks, enclosed by fences or in other cases crammed in to the dark 
of the ground floor of the more congested parts of Stockholm. Not 
somewhere you choose to spend your time in. If you get to choose.

This project combines the programme of a preschool with that of 
dance studios, a restaurant and a public square. The focus is on how 
to achieve an environment where the generations can meet, without 
risking the children’s security. On how to create spaces that subjects 
the adults to that of the conditions of the children. Where the extra 
programmes fit because they could encourage this, or at least bridge 
the gap between some of those generations by their acts of conduct.

The aim has been:
 to use architecture in order to heighten the status of the preschool. 
To engage more role models for the children. 
To strive towards curiosity, forwardness and security instead of the 
direction the society is heading towards today, where fear, isolation 
and suspicion inhibit our children’s ability to grow.
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SITUATION

Situationen är en grön dal. En knutpunkt för fotgängare och 
cyklister. Det flödet leds genom förskoleverksamheten via en 
ramp som skapar fler solchanser och ger barnen en avsats 
för lek. För linbaner, klätterväggar och kojor. På motsatt sida 
i norrsluttningen anläggs en lekpark. Den plir terasserad via 
fornminnes geometrier som ska egga fantasin och tillgänglig-
göra och programmera sluttningen. Inspirerade av flygvärns-
bunkrarna som finns i tanto. Ruiner och historia.



PUBLIKT - FÖRSKOLA

Diagram som visar på det publika 
stråket som leds genom verksamheten. 
En kontaktyta med inglasade verandor 
syns där i mellan. Därifrån kan barnen 
hänga upp deras senaste pyssel och 
konstverk. Ta kontakt med omvärlden. 
Planlösningen har hämtat inspiration 
från borgar; “kasbahs”, futonger och 
medinas. Ett tryggt tillhåll att bjuda in 
världen i. Barnens hus omringar tor-
get, en bit av de vuxnas värld, istället 
för tvärt om. I hopp om att korsa deras 
vardagar. Få nyfikna kontaktsökande 
barn=människor, istället för misstänk-
samma och isolerade.
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Ramp vidare ner i tanto 
med kragningar avsed-
da för tillgänglighet,  
linbanestarter, klätter-
vägg, uteateljeer och 
solbad.

Vattenhål med tak över 
huvudet. En plats att mel-
lanlanda på efter en dag 
i tanto. Publik toalett. En 
liten vattenspegel och 
plats att sitta en stund.

Atrium med en urgröpt platt yta för  dans 
och sammankomster, avsatser för lek, 
sittplatser och scen. Längs med väggarna 
och urgröpningens kanter släpps ljuset ner 
till våningen under. Likaså tillåts visuellt 
tillträde för barnen till dansens värld.

Veranda, galleri, kontaktyta. 
Det som barnen hänger upp 
i deras nivå innifrån, blir i 
blickfånget för människor 
i olika höjd längs med det 
sluttande atriumet utanför.

Ramp sektion A-A   



2mm falsad blyplåt
2mm takpapp
12mm plywood
45x45 träläkt (luftspalt)
2mm vindpapp
300mm stenull
50x300 träbalk kerto cc1200
45x220 träbalk
220 stenull
12mm plywood
300x150mm stående träbalk cc 

20mm parkettgolv 

golvvärme
100mm betong

10mm ackustik
-

platta
300x150mm cc
Limträbalk
300x300mm träpelare

20mm parkett 
golvvärme
150mm betong
300mm cellplast
150mm mackadam
128mm dräneringsrör-

12mm plywood
15mm Brandgips
90mm isolering
90x45 träregel
byggfolie
220mm isolering
220x45 träregel

 

vindskyddsväv
45x70 läkt stående
30mm sibirisk lärkpanel

4000mm



Sektion B - B  1:100
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Övre plan  1:400 
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Nedre plan  1:400


