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”Dansglädje”
”Dancing for joy” 

Ersätt bilden med en egen bild 

  

 
 

 

 
 

  





Idén om förskolan startade i en undersökning av platsen och en inven-
tering av dess historia och samtid. Här har förr i tiden funnits ett stort 
gods, en så kallad malmgård, och tomtens närmsta granne är den bev-
arade byggnaden från malmgården. Denna ägs idag av en hembygds-
förening som har begränsade medel att tillgå. Den ligger dold på en liten 
återvändsgränd och är alldeles för otillgänglig. Här bakom går tågspåren, 
men det fi nns även rum för en trädgård med gamla ekar, och intill fi nns 
en dansbana som byggdes under 70-talet.

En del av uppgiften var att hitta en ytterligare verksamhet för byggnaden, 
och i det här fallet ligger fokus på dansen som en lustfylld social aktiv-
itet. Därför fi nns heller inga danssalar eller liknande, utan hela tomten 
har tagits i anspråk av dansen, komplett med scen och allt kan förskolan 
ersätta den tidigare lilla dansbanan. Tanken är att gården och scenen ska 
användas under eftermiddag- och kvällstid för sällskapsdans och andra 
små event. Till exempel midsommarfi rande, allsångskvällar och annan 
musikunderhållning. Här kan förskolan även ha aktiviteter på dagarna, 
uppvisningar för förldrar och avslutningar. Känslan av det hela ska vara 
den av folkpark – umgänge och dans för alla åldrar. 

Koncept



Stockholm 
Orienterande plan skala 1:40000



Platsen
Situationsplan 1:500



Flöden



HISTORIA
Under 1600- och 1700-talet började här byggas en malmgård, med stora 
ägor runtom. Detta var benämningen på sommarresidens för Stockholms 
adel och borgare, som från slutet av 1600-talet började få tillstånd att 
bygga fritidshus med odlingsmark utanför staden (på malmarna). Idag 
fi nns 38 malmgårdar bevarade, de fl esta på Södermalm. 
Många rika sommargäster bodde aldrig i sina malmgårdar. De nöjde 
sig med att spatsera i trädgårdarna och konversera i lusthusen. De en-
kla byggnaderna som utgör den Ekermanska malmgården var troligen 
bostäder åt Ekermans trädgårdsmästare, djurskötare och tobaksdräng-
ar. Nya upptäckter visar att huslängan består av fyra eller fem små hus 
som har byggts ihop, varav den äldsta delen härstammar från slutet av 
1600-talet. Huset förföll under 1900-talet när ingen längre bodde där, 
men renoverades 1984-85 för att idag användas som hembygdsgård för 
Högalids församling. 
Intill Ekermanska malmgården byggdes under 1940-talet Tantogården, 
som från början var en symaskinsfabriks, men senare användes till fören-
ingsverksamhet och musikarrangemang. Föreningen som hyrde ut bygg-
naden gick i konkurs 2008, och gården förstördes i en anlagd brand 2009. 
Kvarvarande åvergivna byggnader revs av staden 2010, och är idag hus-
bilsparkering. Det fi nns planer på att bygga bostäder på tomten. 



Malmgårdens förstukvist

Den nuvarande lilla dansbanan Grönskan längs Ekermans gränd



UMGÄNGESDANS
Socialdans är danstillställningar där det primära syftet är att deltagarna 
roar sig tillsammans, genom att “dansa socialt”. Att dansa socialt står i 
motsats till att tävla i dans, men också till dansuppvisningar och dan-
sträning. Den sociala dansen sker i en lättsam atmosfär, och deltagarna 
drivs lika mycket av den sociala samvaron som av glädjen i att dansa.  

Vanligtvis används begreppet om förda pardanser, såsom foxtrot, bugg, 
lindy hop, salsa, gammaldans och tango. Men även folkdans och olika 
cirkeldanser ryms inom begreppet socialdans. 



Nedre plan 
skala 1:200



Övre plan 
Hus C, skala 1:100



Övre plan 
Hus B, skala 1:100



Elevation mot gården  
hus A, skala 1:200



Sektion AA
skala 1:100



Tekniskt snitt

TAK
falsad plåt
underlagspapp
råspont
luftspalt
vindskyddspapp
mineralull
inre isolering med glespanel
gipsskiva

VÄGG
beklädnadstegel 120 mm
luftspalt 50 mm
mineralull 140 mm
tegelstomme 240 mm
puts 15 mm

BJÄLKLAG
innergolv av trä
golvvärmeledningar
fuktspärr
ljudisolering
krysslimmat träelement
undertak

GRUND
fi berduk
dräneringslager samt rör
mineralull
isolering
betongplatta
inre isolering
fuktspärr
golvvärmeledningar
innergolv av trä
 



Modell
skala 1:400


