Stadsbyggnadskontoret

Dnr 0132/21

Protokoll arkitekturutskottet
Sammanträdesdatum: 2021-09-15

Tid: 10:00–12:00
Plats: Teams

Närvarande
Ledamöter
Björn Siesjö (ordförande)
Birgitta Lööf
Anna Reuter Metelius (protokoll)
Mattias von Geijer
Jonas Uvdal
Lena Larsson
Övriga närvarande

Stina Dahlström, bygg
Om beslut och formuleringar från protokollet används i tjänsteutlåtande,
granskningsyttrande och liknande ska det framgå att dessa utgör
stadsbyggnadskontorets ställningstagande.

BYGG
1. Tid: 10:30 – 11:00
Utformning förskolor, Kallebäck, Tynnered, Biskopsgården

Föredragande: Stina Dahlström
EC: Pia Hermansson

Fråga
Allmän fråga gällande den senaste tidens arkitektoniska gestaltning av förskolor.
Presentation av tre olika exempel: Kunskapsförskolan i Tynnered, Långströmsgatans
förskola i Biskopsgården, Fridaförskolan i Kallebäck samt ett gäng med förskolor
uppförda av Lokalförvaltningen.
Diskussion
Kunskapsförskolan i Tynnered (Stena fastigheter) bryter med faluröd träarkitektur
mot sitt sammanhang av bostadsbebyggelse från rekordåren. För detta exempel
funkar det ovanligt bra med stilbrottet. Fint att förskolan sticker ut med sin röda färg
och får ta plats. Påminner om en vanlig och fin företeelse av äldre
jordbruksbebyggelse som har blivit kvar i rekordårens bostadsområden som
fragment från ett tidigare kulturlandskap.
Trä är ett trevligt och taktilt naturmaterial som väl hanterat utstrålar omsorg och
värme. Trähus passar bra för förskolebyggnader som ju är miljöer utformade för
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barn. Barn har sina kognitiva fönster öppna och påverkas i högre grad än vuxna av
de miljöer de vistas i. Barns miljöer ska bland annat därför utformas med särskild
omsorg.
Viktigt att följa upp att byggnaden målas med en ljusbeständig färg så att den röda
kulören behåller sin kulörta nyans.
Långströmsgatans förskola i Biskopsgården (Lokalförvaltningen) har fasader av
betongelement och uppseendeväckande fast solavskärmning som sticker ut en rejäl
bit över fönstren.
Arkitekturen påminner om 1980-talets typiska enplans förskolebyggnader. Den är för
lik de provisoriska förskolebarackerna. Saknar en omsorgsfull gestaltning.
Bottenvåningen / sockeln hade med fördel kunnat vara murad i tegel för en finare
materialitet.
Fridaskolan i Kallebäck (Wallenstam) har spåntäckt fasad och platt tak utan
takutsprång. En fint gestaltad träbyggnad med egen stil. Funkar även utan markerad
takfot.
Fem aktuella projekt utvecklade av Lokalförvaltningen visar en anmärkningsvärd
fantasilöshet och slentrian. Se beskrivning av Långströmsgatan ovan. Kan kanske
vara ok att utarbeta den här typen av återanvändningsbart system men varje projekt
behöver i så fall accentueras på något vis.
Rekommendation
Skolor är att betrakta som särskilt viktiga och behöver uppvisa en särskilt hög nivå av
gestaltning.
En diskussion behöver tas med Lokalförvaltningen om detta. Staden ska agera
förebildligt och inom detta område så verkar det tyvärr vara tvärt om i nuläget.
Stina, Lena och Mattias samlar en presentation av bygglov för skolor och förskolor
för en längre diskussion i utskottet om några veckor. Därefter bjuder vi in
Lokalförvaltningen till Arkitekturutskottet som ett första steg i att skapa en ny riktning.
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