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Relight Reggio 

 
Plats 
 
Solna stad, gamla hagalund, 
bebyggelse i villakaraktär, främst 
bostäder men även inslag av 
verksamheter. 
Marken är delvis hårdgjord med 
kommunikationsstråk, mycket inslag av 
berg i dagen och bebyggelse anpassad 
efter befintlig topografi.  

 
 
 
 
Befintliga växter i området 
 
Tall, Gran, Hägg, Syren,  
Schersmin, Avenbok, Hagtorn, 
Körsbär, Ek, Lönn

 
Insamling Material 
  
- Boken Ett barn har hundra språk.  
- Samtal med Malin Kjellander, 

Förskolan inspireras av pedagogiken från den  
norditalienska staden Reggio Emilia.  
 
Inspiration till byggnad:  
- Transparens i byggnad samt material för att  
möjliggöra många och varierade ljusinsläpp.  
- Koppling till utemiljö och användandet av  
naturmaterial.

För att få en transparent byggnad som ger 
möjlighet till ljus i flera ritningar placerades 
funktioner som kapprum, wc, trappor, vilorum, förvaring 
och hiss i en central kärna i byggnaden. 
Avdelningar samt kök placeras i de ljusa yttre delarna 
av byggnaden.  
 
Perforeringar i fasaden skapar mindre mönstrade 
ljusinsläpp och kring planen löper skiljeväggar samt 
textilier för att skärma av ljus eller de mer öppna 
ytorna på avdelningarna.  
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Utmaning  
 
Att skapa en förskola där 70% av  
tomtytan används till utemiljö 

Läge

Södervänd dramatisk topografi 
som sluttar ned mot Solna 
Centrum. 
Trots bra transportsträcka 
mellan Solna C - Råsunda - Are-
nastaden upplevs platsen som ett 
lugnt villakvarter.  
Troligtvis på grund av  
topografin som hinder samt ett 
brett vegetationsfält i  
sluttning.  
Tomten sluttar 2m på ca 35m 
och omges av två tomter samt en 
korsning Charlottenburgsvägen - 
Gustafsvägen



Charlottenburgsvägen
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Planer skala 1:200



Elevationer skala 1:200
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Fasad askpanel

 
Plåttak zink

Metod 
 

Genom att lägga funktioner som kapprum, wc, hiss, 
trappor, vilorum, förvaring som en central kärna i 
byggnaden får avdelningar samt kök rum med ljus i  

många riktiningar.  
 

Perforerade väggar bidrar till ett sekundärt ljusinsläpp som 
regleras med skiljeväggar samt textilier



Tekniskt snitt skala 1:20

Förslag växtlista gård

 
 

Amelanchier laevi      
Prunus padus “colorata” 
Prunus sargentii 
Larix laricina
Cercidiphyllum japonicum
Acer shirasawanum “aureum”

 
Euonymes planipes
Alchemilla mollis 
Waldsteinia ternata 
Papaver orientale
Artemisia schmidtiana

Clematis “Propertius“ 
Robinia pseudoacacia
Schersmin  
Clematis “Propertius“  

Sektion skala 1:100

Exteriör 
 
Gården anläggs efter den 
befintliga topografin samt för att 
möta upp två entréer till 
byggnaden.  
Från det nedre planet och gro-
vateljén sluttar marken +1m upp 
mot Charlottenburgsvägen.  
En trapp leder en +3m upp mot 
Gustavsvägen och 
huvudentrén.
 
Marken anläggs med marksten på 
kommunikationsytor samt utanför 
ateljé. I övrigt är gården i 
vildvuxen karaktär med växtval som 
anknyter till den befintliga 
vegetationen men med inslag av 
perenna växter samt vedartade 
växter med en variation över året.  
Valen av namnsorter skapar växter 
med mer spännande blad och 
kottar som går att samla in över 
året. Gården ska visa på en bred 
variation av växter placerade i 
olika zoner för att på så sätt 
även fungera som en lärandemiljö.  


