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STADSKARTA SKOLANS LÄGE I SUNDBYBERG

Marabouparken
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:1000

Illustrationsplan
Skala 1:1000
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SKOLANS OMFATTNING OCH ENTRÉER
Skolan beräknas för årskurserna f-6 med fem förskoleklasser
(75-80 elever) och totalt upp till 200 elever.
Skolgårdens storlek är totalt cirka 1445 kvm.
Det finns flera entréer till skolgården. Se de röda pilarna på
illustrationsplanen. Zonen I nås från ett stort öppet rum som
förbinder aulan med ett trapphus och en korridor på plan 2.
Zon III skulle kunna nås från ett kapprum nära huvudentrén på
plan 1.
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:400

Marabouparken

SKOLGÅRDENS AVGRÄNSNING
Mot intilliggande Marabouparken föreslås ett räcke med
transparens som ger visuell kontakt mellan skolgården och
Marabouparken. Räckets utformning skulle kunna inspireras av
det befintliga räcket som finns mellan Marabouparken och
platsen framför byggnad B, se foto på sista sidan. Räcket är en
del av helheten och arkitekturen.

SKOLGÅRDENS ZONER

Skolgårdens gräns (räcke)
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Gräns mellan zonerna I och II (räcke)
vid trappan förslagsvis en grind

Zon I är den trygga zonen närmast byggnaden där man har
kontakt med livet inne i den. Platsen är öppen, vilket
möjliggör lek och samling. För att skydda mot hårt slitage kan
förslagsvis konstgräs användas.
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Zon II är den vilda zonen med växter och ett stort uppväxt träd.
Här kan man samla löv från trädet och buskarna i gränsen till
parken, leka, gömma sig osv. Zonen upplevs ligga bortanför
bebyggelsen, vilket förstärks av den kraftiga sluttningen.
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Zon III är den lekfulla ordnade zonen. Här har man kontakt med
byggnadernas innehåll genom bl.a. entréhallens generösa fönster.
Zonen har ett stenlagt golv som ligger i vinkeln mellan
byggnaderna och här finns en grund vattenspegel med en
skulptur som ger ett fridfullt lugn.
Endast i undantagsfall, exempelvis vid avslutningsceremonier
planeras Marabouparken nyttjas av skolan.

SKOLGÅRDENS TILLGÄNGLIGHET
När det gäller skolgårdens tillgänglighet mellan de olika nivåerna
nås de med hiss inne i byggnaden.

DE BEFINTLIGA SKULPTURERNA
De befintliga skulpturerna inom skolgården planeras stå kvar
i sina nuvarande lägen. Konstverken kan fylla en viktig roll för
både eleverna, de som arbetar på skolan, i pedagogiken mm.
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FOTOGRAFIER BEFINTLIGA SKULPTURER & RÄCKE

Skulpturen i vattenspegeln

Skulpturen i sluttningen

Skulpturen nere vid parkens gång

Befintligt räcke, inspiration för nytt

Skulpturer vid entré och på berget

