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FOLKPARKSBYGGNADEN, BEFINTLIGT UTSEENDE



BYGGRÄTT  ENLIGT  GÄLLANDE  PLAN
Koncept
* Byggnaden kommer att samutnyttjas som
biblioteket, utedagis, samlingslokal, café samt
för föreningslokaler.
Eventuellt kan Kafé och lokaler för föreningar
(LIFS) placeras i befintliga fritidsgårdslokaler.
En tillbyggnad är
tänkbar, vid behov av lokaler till LIFS, på
nordöstra delen av byggnaden.
*Den befintliga dansbanan, foajén, stora scenen
och delen mot utrymningsportar behålles för att
kunna användas av
flera hyresgäster (biblioteket, föreningar, disko,
teater, bioarrangemang, mm). Bänkarna i
betong kan bekläds
både sitt- och stöddel med mjukare material.
Lanterninen skall släpa dagsljus igen och
mörkläggnings anordning sätts upp.
* Bibliotek Väster får rymliga lokaler för sin
verksamhet mot södra och västra delen av
byggnaden.
*En ny handikappsvänlig entré från Falkvägen
anlägges.
*Angöring och handikappsparkeringsplats
ordnas längs Falkvägen.
*Möjligheten för utbyggnaden som den
befintliga bärande strukturen mot parken
(spaljé) utgör utnyttjas för tillbyggnaden.
Befintlig spaljén längs sydväst med kraftiga
limträstolpar 34x12 cm, kan användas som
bärande struktur. Andra delar som balkar och
reglar kan återanvändas.
*Nya taklanterniner eller takkupoler som
släpper dagsljus placeras punktvist för att få en
väl belysta lokaler.
*Golvet i den ombyggda delen höjes upp till
+28,45 dels för att minska nivåskillnad med
entrédelen dels för att kunna få ett enda golvyta
i alla avdelningar.

*Den avgränsande väggen mot festlokalen
byggs på befintlig betongmur med icke-
bärande träregelstomme beklädd med skivor
av plywood i bok på bägge två sidor. Den
förses med dels högtsittande fönster dels med
stående glaspartier. Alternativt hela väggen i
glasblock med stålstomme.
*I tillbyggnadens sydvästyttervägg
återanvändes de befintliga fönsterpartierna.
Nya träpartier målas i samma kulör som
befintliga.
* Föreningslokalers (invandrarföreningar,
teaterföreningar, mm) koncentreras i norröst
del av byggnaden i en tillbyggnad med
kommunikation med festlokalen.
Den befintliga byggnaden rymmer en
dansbana som påminner den rivna
Storan, en gång i tiden tillbyggd efter
ritningar av arkitekt Ingeborg
Hammarskjöld. Jag utgår ifrån att när
arkitekt Bengt Edman ritade den nya
byggnaden hade han då den befintliga Storan
i tankar.

De nya funktioner med olika hyresgäster i
samma byggnad ställer andra krav än de som
beaktades när byggnaden uppfördes.Detta
hindrar inte att ombyggnaden upfförs på ett
varsamt sätt. Byggnadens karaktär och stil
ska kunna läsas både utifrån och innifrån.

Stadsdelen Västers tillgång till en större
samlingssal som den som finns i
Folkparksbyggnaden får inte förvinna vid en
ombyggnad. En Folkpark utan dansbana är
ingen Folkpark länge!
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