111130

2hild
Annerovägen 4
513 50 Sparsör
033-261625
0704-069319
2hild@bornet.net
www.2hild.com
organisationsnr: 640108-6779

Projekt: Mötesplats Gisle

behovsutredning

1

Innehållsförteckning
Inledning 								3
Bakgrund 								7
Vision 								8
Sammanfattning/problembeskrivning 				10
Verksamhetsbeskrivningar						11
Stiftelsen Gisleparken				11
		Restaurant 					11
		Bowling 					12
		Nöje						13
		Konferens 					13
		Stuguthyrning 					13

Barn- och utbildningsförvaltningen 			

14

		Gislaveds gymnasium 				14
			Restaurang- och livsmedelsprogrammet 14
			
Estetiska programmet, inriktning Dans 16
			Dramakurser 				17
			Musikskolan 				17

Kulturförvaltningen 						18
		Teater-/dans-/musikscen 			18
		Musikscen 					19
		Utställning/skapande verkstad/datorsal 		19
		Ungdomens Kulturhus 				20

Fritidsförvaltningen 						22
		Föreningarnas Hus

Gemensamma verksamheter/ytor				22
		Sportdansföreningen 				22
		Gammeldansföreningen 				22
		Bingoalliansen 					22
		
Gislaved Drum & Drill Corps 			
22
		Sunkträsket 					22

Nulägesbeskrivning							25
Behovsbeskrivning 							29
		Behovsprioriteringar		 		29
		Lokalbehov 					33
		Rumsförteckning 				33
		Lokalprogram 					36

Samnyttjande/yteffektivisering 					55
Riktlinjer för lokalplanering 					57
Kommentar/iakttagelser av inredn.arkitekt/utredare		
59
Bilagor
Fastighetsinventering
Lokalprogram Storköksplanerarna
God morgon Las Vegas
Stadsbyggnadsvision

2

Inledning
Analysen är ett redskap för att inleda ett förändringsarbete kring verksamhetslokaler, och skall inte värderas utfrån andra sammanhang.
Som sådan är den en kritisk studie som framför allt söker de problem som
kan vara hinder för verksamheterna.
Dokumentet är en rumsligt relaterad funktions- och behovsanalys som berör förutsättningarna för en ombyggnad av fastigheten Gisleparken.
Analysen omfattar flera moment:
- Behovs- och funktionsöversikt; en sammanställning av vilka behov 		
som föreligger, omfattar både praktiska och upplevelsemässiga behov.
- Aktivitetsöversikt; som är en sammanställning av de rumsliga 		
praktiska aktiviteter som verksamheterna omfattar.
- Nulägesbeskrivning; som beskriver verksamheternas relation till 		
de lokaler man verkar i idag och hur den går att förbättra.
- Problembeskrivning; som sammanfattar den dominerande pro-		
blembilden i förhållandet mellan verksamheterna och de befintliga 		
lokalerna.
- Konsekvensbeskrivning; som är en subjektiv bedömning av utre-		
dande inredningsarkitekt där lokalerna relateras till krav, målbeskriv-		
ningar och förväntningar, både interna och externa.
Analysen grundar sig på:
Dels insamlad offentlig formell information som till exempel verksamhetsplaner, verksamhetsbeskrivningar, verksamhetsstatistik, styrdokument,
handlingsplaner, etcetera.
Dels grundar den sig på informell information som samlats in genom intervjuer och platsstudier.
Analysen är tänkt att användas som underlag och stöd vid planering, projektering och upphandling av tjänster och produkter i samband med en
förändring av lokalerna. Den förtydligar de krav som bör ställas på den nya
miljöns utförande, både vad det gäller praktiska aspekter och upplevelsemässiga.
Analysen bildar plattform och referens för den fortsatta dialogen under
planerings- och byggprocess. Bakomliggande konflikter identifieras och lyfts
fram, för att kunna bearbetas i ett tidigt stadium av processen.
Analysen som process är även ett viktigt verktyg för den sociala ansträngning som en flytt av verksamhet innebär. Alla berörda parter har givits
tillfälle att bidra med information kring just deras krav, förväntningar och
behov.
Den definierar problemområden och ligger till grund för framtida lokalmässiga lösningar, samt fungerar som ett styrmedel för brukaren/beställaren i
samarbetet med de arkitekter som kommer att ha ansvaret för gestaltningen av fastigheten/området.
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Följande verksamheter har ingått i analysen:
Stiftelsen Gisleparken (SGP)
- Restaurang/storkök/catering/service till övriga verks. i fastigheten
- Nöjesverksamhet
- Bowling
- Konferens
- Lokaluthyrning
		- Bingoalliansen
		
- Västbo sportdansklubb
		- Gammeldansföreningen
		
- Drum & Drill corps
		
- GK; Gislaveds gymnasium; se nedan, kulturförvaltningen; se nedan.
		- Sunkträsket
		
- Serbiska föreningen
- Stuguthyrning
Gislaveds kommun (GK)
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
		
Gislaveds gymnasium (GG)
			
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RLP)
			
- Estetiska programmet, inriktning Dans			
			- Dramaundervisning
		Musikskolan (MS)
			- Slagverk
Kulturförvaltningen (GKF)
		- Teater-/dans-/musikscen
		- Utställningshall
		- Dansundervisning
		- Dramaundervisning
		- Ateljéer/skapandeverkstäder
		
- Ungdomens Kulturhus (UKH)
			- Musikstudios/repetitionslokaler
			- Webbradio
			- Webb-tv
Gislaveds kommun (GK)
Fritidsförvaltningen (GFF)
		
- Föreningarnas hus (FH)
Gemensamma (Gem)
- Kafé/mötesplats
Hyresgäster i nuvarande fastigheten
- Västbo sportdansförening
- Gammeldansföreningen
- Drum & drill corps
- Bingoalliansen
- Sunkträsket
- Serbiska föreningen
- Bowlingföreningar: Linnea/Gislaveds BK
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Dokument som ingått i analysen:
- Stiftelsen Gisleparken;Verksamhetsplan 2010,
			Visions- och utvecklingsplan,
			Målgruppsbeskrivning,
			
Ekonomisk avdelningsredovisning 1 kv 2011,
			Organisationsplan
			
Gisleparken 2011, Funktion, interaktion
			www.gisleparken.se
- Gislaveds kommun, generellt;
			
Miljöpolicy för Gislaveds kommun,
			
Alkohol- och drogpolitiskt program,
			Tillgänglighetsstrategi,
			Folkhälsoplan,
			
Handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fritidsförvaltningen;
			
Mål- och handlingsplan 2011-2012,
			Organisationsplan,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fritidsnämnden;
			
Gislaveds kommuns årsredovisning 2010; Fritidsnämnden,
			Målbeskrivningar, Fritidsnämnden,
			www.gislaved.se,
- Gislaveds kommun, Gislaveds Gymnasium;
			
Kursplan för Restaurang- och livsmedelsprogrammet
			
Utredning av kök för utbildning och storkök/restaurang, Storköks-		
			planerarna
			
Behovsbeskrivning för skolmåltider och restaurangutbildning, Ulf 		
			Jiretorn
			
Kostpolicy för skolrestauranger inom förskola och skola i Gisla-		
			veds kommun
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Socialförvaltningen/Socialnämnden;
			Verksamhetsbeskrivning,
			Målbeskrivningar,
			Organisationsplan,
			Visionsbeskrivning,
			
Förteckning över relevanta lagar och förordningar,
			Miljöbokslut,
			Jämställdhetspolicy,
			Säkerhetsplan,
			Brukarundersökning,
			
Marknadsföringsmaterial; Gislaved, en bra bit av Småland,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Kulturförvaltningen;
			
Inriktningsförslag till framtida verksamhet på Johan Orre,
			
Kulturpolitiskt program; kulturpolitiska mål,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Ungdomens kulturhus;
			Målbeskrivning,
			Organisations- och metodbeskrivning,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Fastighetsförvaltningen;
			Underhållsplan Gisleparken,
			www.gislaved.se
- Gislaveds kommun, Byggfunktionen;
			Idéskiss Parken,
			www.gislaved.se		
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Offentliga personer som intervjuats:
Marie Johansson, kommunalråd, GK
Niclas Palmgren, kommunalråd, GK
Karin Gustafsson, kommundirektör, GK
Agneta Åsberg, utvecklingsledare, GK/Barn och utbildningsnämnden (BUN)
Maria Ström, kostkonsult, GK/BUN
Inga-Maj Eleholt, ordf. GK/BUN
Bo Kärreskog, 2:e vice ordf. GK/BUN
Birgitta Höper-Agardsson, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, GK
Henrik Ekstrand, lärare på restautantprogrammet, Gislaveds Gymnasium, GK
Ulf Jiretorn, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Andrea Donoso Lillo, danslärare, Gislaveds Gymnasium, GK
Alexandra Linder, teaterpedagog, Gislaveds Gymnasium, GK
Bo Haarala, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Mats Spånberg, gymnasiechef, Gislaveds Gymnasium, GK
Hjördis Larsson-Valkama, rektor, Gislaveds Gymnasium, GK
Sten Lundqvist, kökskonsult, Storköksplanerarna
Mikael Fröhler, förvaltningschef, fastighetskontoret, GK
Magnus Runesson, stadsarkitekt, GK
Solveig Davidssson, ordf. kulturnämnden, GK
Bo Linde, 2:e vice ordf. kulturnämnden, GK
Magnus Jonsson, förvaltningschef, kulturförvaltningen, GK
Tommy Liljegren, verksamhetschef, Ungdomens Kulturhus, GK
Musikskolan, representanter, GK
Sunkträsket, representanter
DJ-gruppen, representanter
Monica Svensson, förvaltningschef, socialförvaltningen, GK
Marie Christiansson, programområdeschef, äldreomsorgen, GK
Curt Vang, enhetschef barn och familj, GK
Mats Valsten, områdeschef socialpsykiatri, GK
Elisabeth Svensson, utvecklingsledare, socialförvaltningen, GK
Maria Gullberg Lorentsson, ordf. fritidsnämnden, GK
Tommy Stensson, 2:e vice ordf, fritidsnämnden, GK
Kent Kruuse, förvaltningschef, fritidsförvaltningen, GK
Kirsten Steeg/Leif Axelsson, Gammeldansföreningen
Mia Eide/Marcus Ejdhall, Västbo Sportdansklubb
Bingoalliansen, representanter
Margaretha Carlsson, bowlingklubben BK Linnéa
Åke Ohnback, ordf. stiftelsen Gisleparken
Karin Eriksson, föreståndare, stiftelsen Gisleparken
Lars-Olov Martinsson, fastighetsskötare, stiftelsen Gisleparken
Gertrud Eriksson, kökspersonal, stiftelsen Gisleparken
Vuokko Ljungkvist, kökspersonal, stiftelsen Gisleparken
Lenny Kron, bitr. föreståndare/kökschef, stiftelsen Gisleparken
Irene Johansson, lokalvårdare, stiftelsen Gisleparken
Ingemar Magnusson, Polisen, närpolischef
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Bakgrund
Fastigheten som verksamheten Gisleparken är förlagd till är uppförd 1975
för den typ av verksamhet som i dag till största del upptar lokalerna. Det är
en anläggning för nöjesverksamhet; scen, dans, restaurang. Det finns även
möteslokaler och bowling, samt administrativa lokaler.
Verksamheten drivs av Stiftelsen Gisleparken, instiftad av Gislaveds kommun och Folkets Hus och Parker. En i sammanhanget inte helt ovanlig
konstruktion i en process där folkrörelsernas, till exempel Folkets Hus och
Folkparkerna, tidigare starka position i samhällena förändrats.
Byggnaden har genomgått interiöra renoveringar och förbättringar under
åren. I dagsläget dras det med ett kraftigt eftersatt underhåll och en inventering gjord av Gislaveds kommun visar att renoveringsbehovet är stort.
Framför allt är det systemen i byggnaden som inte fungerar tillfredställande, men även ytskikt och fast inredning är i stort behov av renovering.

Ytterligare en anledning till förändringsbehovet är att verksamheten i fastigheten har dragits med ett ekonomiskt underskott i flera år.
Dessa två faktorer är starkt bidragande till att stiftelsen, tillsammans med
Gislaved kommun har kommit överens om att fastigheten skall övergå i
kommunens ägo.
I samband med en framtida renovering har kommunen planerat att inhysa
ett nytt gymnasieprogram i lokalerna; Restaurant- och livsmedelsprogrammet (RLP), samt en dansinriktning på Estetiska programmet. Kommunen är
även intresserad av att utreda om fastigheten kan bli ett ”allaktivitetshus”
eller ”ungdomens hus”. Det förväntas inrymma kultur- och nöjesrelaterade
verksamheter som i första hand vänder sig till en yngre målgrupp, men
även skall vara en given mötesplats för alla kommunens invånare.
Tidigare planer inbegrep en annan lokal i tätorten, men i och med förvärvandet av Gisleparken har man sett möjligheten att slå samman dessa två
projekt till ett.
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Vision
Visionsarbetet
Utvecklingen av visionsbeskrivningen har varit en process från två håll.
Dels från Gislaved kommuns förvaltning, dels från allmänheten och de
tänkta brukargrupperna.
Den mer formella beskrivningen av projektets möjligheter från tjänstemännen, har mött de kommentarer och reflektioner som fångats upp under ett
antal work-shops med olika målgrupper (föreningar, ungdomar, allmänhet,
politiker).
Under dessa work-shops har deltagarna bearbetat vad Gisleparken och Gisleområdet skulle behöva för att bli en attraktiv mötesplats, och vilken roll
området kan spela i kommunen. Både praktiska och upplevelsemässiga
aspekter lyftes fram.
Det framkom en mängd olika idéer och synpunkter. Från lekplats, kafé och
bra sittplatser, till helikopterplatta, skate-park och eko-område.
Under kapitlet ”Riktlinjer för planeringsarbete”, rubriken ”Identitet” kan
man läsa mer om detta.
En tyldig linje framkom dock som är värd att framhålla här:
fastigheten Gisleparken är intimt förknippat med hela fritidsområdet Gisle.
Det som görs i fastigheten kommer att påverka och påverkas av vad som
sker utanför ytterväggarna. Alla målgrupper berörde vad förändringen skulle
innebära för hela området, och man såg stora möjligheter att projektet
skulle stärka hela området, och hela kommunens attraktionskraft.
Visionen ”Gisle”
Projektets vision är att utveckla Gisleparken till en kreativ mötesplats. Det
är en strategisk satsning för hela kommunen. Här ska verksamheter inom
nöje, kultur och utbildning samordnas och ge möjligheter till upplevelser,
eget skapande, lärande och innovationer. Unga människor får här en mötesplats där de kan förverkliga sina drömmar och skapa sin egen framtid.
Det sker i ett nära samspel med övriga generationer, utbildningssektorn,
förenings- och näringsliv. Nya Gisleparken är en integrerad del i området
Gisle och ska bidra till att stärka upplevelsen av Gislaved som en aktiv och
innovativ kommun.
Styrkan i den nya Gisleparken är att verksamheten kommer att drivas i
nära samverkan mellan flera aktörer. Med utgångspunkt i sitt kärnuppdrag
ansvarar varje aktör för att den egna verksamheten bidrar till att stärka och
utveckla helheten.
Inflytande och delaktighet är motorn i den öppna verksamheten. Mycket av
det som kommer att hända i Gisleparken sker genom att enskilda och grupper får möjlighet att genomföra sina egna projekt från idé till färdig produkt.
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Mötesplats Gisle vänder sig till alla som är intresserad av att ta del av utbudet och vara med och utveckla innehållet. Den sammanhållande länken
är kaféet. Hit kan vem som helst komma som vill träffas och umgås i en
kreativ miljö. Här ska man kunna slinka in och träffa sina vänner, hitta nya
vänner och ta en fika. Kaféet fungerar också som informationscentral och
inspirationsnav för det som är på gång i huset och i området Gisle.
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Sammanfattning/problembeskrivning
Förutsättningarna för att inrymma de önskade verksamheterna i den befintliga fastigheten ser goda ut, ur flera aspekter.
Flera av verksamheterna är av liknande art och har liknande lokalbehov,
vilket är en god grund för samutnyttjande av lokaler. Närheten till det
”aktivitetscentrum” som området rymmer, med gymnasieskola, bibliotek,
idrottshallar, simhall, ishall, m m, innebär stora möjligheter att skapa synergieffekter genom att förstärka och tydliggöra området ytterligare som en
attraktiv mötesplats för kommunens invånare.
Dock finns det några uppenbara problemområden som bör bearbetas innan
beslut tas och medel avsätts. Dessa beskrivs nedan:
- Den totala programmerade ytan, cirka 8 000 m2 överstiger kraftigt den
befintliga, ca 4 000 m2. För att tillmötesgå ytbehoven kommer det inte
räcka med att renovera och effektivisera de befintliga ytorna; en omfattande tillbyggnad kommer att krävas; cirka 2 500 m2 utöver de befintliga
ytorna.
- Kombinationen av verksamhetstyper i lokalerna är i dagsläget inte optimala ur förvaltningssynpunkt. För att få ut en god yteffektivitet bör flera
delverksamheter samverka kring ytorna i fastigheten.
Till exempel är det inte bra om lokaler står tomma och obrukade under
långa tider av dygnet/veckan/året.
De verksamheter som skall dela lokaler bör vara av liknande karaktär så
att utformning och utrustning passar verksamheterna. I det motsatta fallet, som i dagsläget, så kommer lokaler och utrustning att slitas ned och
förbrukas snabbt. En översyn av vilka verksamheter som skall vara i fastigheten är nödvändig. Se förslag under ”Samnyttjande/yteffektivitet”.
- Stora skillnader mellan verksamheter som nyttjar samma lokal innebär
också stora arbetsinsatser för att ställa om lokalen för respektive verksamhet. Slitage på utrustning och arbetsskador på personal är vanliga följder
av sådana problem. Höga krav på flexibilitet ställer också höga krav på
logistik och hantering av inredning/utrustning.
- Ett etiskt problem är kombinationen av alkoholrelaterade verksamheter
tillsammans med ungdomsverksamhet. Om den nya situationen skall ha
ungdomar som primär målgrupp bör inslagen av alkohol minimeras och
planeras strategiskt, för att uppfylla de riktlinjer som Gislaveds kommun
ställer på sina verksamheter. Se ”Alkohol- och drogpolitiskt program” och ”
Handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete”.
- Stiftelsen Gisleparkens roll kommer i o m ägarskifte av fastigheten att
förändras, och en ny verksamhetsbeskrivning har utvecklats. Hur den nydefinierade verksamheten skall passas in i hela området, är inte helt klarlagt
ännu, och kommer vara föremål för utveckling/förändring under den närmaste framtiden. Det långsiktiga samspelet mellan verksamheterna bör
vara helt klarlagt innan beslut fattas om finansiering.
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Verksamhetsbeskrivningar
Verksamheterna som planeras vara verksamma i fastigheten är flera. I analysen har vi inbegripit de som vid projektets början planerats ingå i situationen. Processen med analysen kan dock medföra att det blir fler eller färre
som slutligen kommer att ingå. Det beror helt på vad beslutsfattarna inom
de olika organisationerna kommer fram till. Till exempel kan det visa sig att
den totala tillgängliga ytan inte räcker för de behov som verksamheterna
angett, eller att det finns effekter av att vissa verksamheter är verksamma
inom samma fastighet, som tidigare inte tagits i beaktande.

Stiftelsen Gisleparken
Verksamhet
Stiftelsen kommer att bedriva nöjes-, konferens-, bowling-, restaurang/kaféoch evenamangsverksamhet, samt stuguthyrning.
Målgruppen är invånare och besökare i Gislaveds kommun. Även föreningsliv, offentliga verksamheter och näringsliv hör till målgruppen.
Organisation
Stiftelsen styrs av en styrelse med representanter för stiftarna: Gislaveds
kommun, och Folkets Hus. Den verkställande organisationen om 5 personer leds av en föreståndare.
Arbetssätt
SGP har olika arbetssätt beroende på vilken verksamhetsdel det är fråga
om. Det kan handla om att hantera olika former av mötesverksamhet. Till
exempel konferens, mässor, seminarier, möten. Kunderna bokar sig via
administrationen. SGP ställer samman ett lämpligt paket för kundens behov. Det kan gälla lokal, teknik/utrustning, mat och dryck, logi, med mera.
Personalen sköter sedan det praktiska arbetet i lokalerna.
Arbetssättet i restaurangen kan baseras på antingen catering, där maten
tillagas på annan plats och levereras till Gisleparken. Det kan också handla
om mat som tillagas på plats, då Restaurant- och livsmedelsprogrammets
kök och utrustning hyrs.
Personalen bereder maten och serverar den. Efter maten plockar de in
disken och tar den till diskutrymmet där den rengörs.
Hygienaspekterna är centrala i arbetssättet och det medför flera moment
av rengöring, disk, tvätt, spolning, torkning, med mera.
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Det är många och varierande arbetsmoment. Det förekommer allt från
finmotoriska moment i samband med tillagning av mat, till tunga lyft av
utrustning och råvaror.
Av högsta prioritet är de skilda flödena mellan olika typer av livsmedel och
olika arbetsmoment. Detta är reglerat i lag, och målet är framför allt att
hindra spridning av skadliga bakterier och smitta.
Bowlingen är också en besöksverksamhet. Den har förutom banorna,
omklädningsrum, en reception med försäljning, en serveringsyta med bord
och stolar, samt förråd. Den personal som arbetar där, två personer sköter
samtliga funktioner. Det handlar om att bemanna receptionen, sköta försäljning och servering, administration, underhåll av banorna, hålla ordning i
lokalerna.

De som kommer för att spela är dels klubbspelare, dels nöjesspelare.
Klubbspelarna förvarar sin utrustning i verksamhetens lokaler. Nöjesspelare hyr utrustning. Klubbspelarna byter om till träningskläder inför spelet,
och duschar efteråt. Nöjesspelarna byter enbart skor, som de får hyra i
receptionen.
Besökare kan även serveras förtäring, och för tillagad mat utnyttjas restaurangen. Nöjesspelarna kan komma i grupper där bowlingen kan vara en del
i ett evenemang. Till exempel födelsedagsfirande.
Löpande underhåll av banorna innebär till största delen att serva maskiner
för klotretur och käglor, samt att göra rent och olja banorna. Oljning utförs
med maskin för ändamålet.
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Nöjesverksamheten som fast verksamhet kretsar kring restaurangen och
den scen med dansgolv som finns i fastigheten. Artister bokas in och framträder på scenen. Totalt planeras den nya verksamheten kunna ta emot
upp till 1 000 besökare.
Deras flöde baseras på att de vid entrén passerar en spärr där avgift tas
ut, alternativt förköpt biljett kontrolleras. Därefter skall de via en garderob
ta sig till den stora nöjeshallen med scen, och sittplatser vid bord. Det
skall finnas plats för 500 sittplatser vid bord. WC/HWC bör finnas i anslutning till garderoben.
Inlastning för artisterna skall ske i ett lastintag i direkt anslutning till scenen. Där finns även förråd, loger, och wc/dusch.
För evenemang inom nöjesverksamheten timanställs extra arbetskraft in.
Konferensverksamheten bygger på uthyrning av ett antal möteslokaler i
fastigheten. Till detta kan även kunderna få förtäring från restaurangen.
Underhåll och service av lokalerna sköts av fastighetsskötare.
Omställning av lokalerna, inför olika brukargrupper/gäster innebär en hel
del transporter av utrustning och möbler i fastigheten. Flera av lokalerna
skall gå att dela av med hjälp av olika teknik och utrustning. Det möjliggör
ytterligare anpassning av lokalerna för olika aktiviteter och storlek på deltagare/besökare.
SGP äger också en stugby om 10 stycken stugor, som ligger i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Dessa hyrs ut till besökare, ofta kopplade till
aktivitet på området. Serviceorganisationen sköter bokning, underhåll och
service. Visst samarbete med Stiftelsen Isabergstoppen förekommer.

Vision
SGP har utvecklat ett dokument, en visionsbeskrivning. Den beskriver en
utvecklad verksamhet med ökad lönsamhet, fler ben att stå på, och konkreta åtgärder i fastigheten som skulle understödja detta. Till exempel
skall nöjesverksamheten arbeta med en mer differentierad bild av artistutbud (A-/B-/C-artister). Dokumentet har en tydlig ekonomisk inriktning. En
utvecklad vision som också inbegriper mjuka värden skulle förtydliga riktningen för verksamheten ytterligare.
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Identitet
SGP är ett känt och etablerat varumärke bland sina målgrupper. Framför
allt nöjesverksamheten har periodvis gjort sig känd som en plats dit många
av landets ”stora” artister har med på sina turnéplaner.
SGP har inte någon utarbetad strategisk profil, utan den tycks ha ”växt”
fram under årens lopp. I de marknadsföringsmaterial som finns tillgängligt
skymtar vissa karaktärsgivande benämningar, till exempel ”kommunens
vardagsrum” och ”mötesplats”.
Den upplevda karaktären hos målgrupperna skiljer sig åt beroende på
vilken målgrupp som svarar. Men starkast tycks bilden vara av Gisleparken
som ett nöjesetablissemang. Dock finns här även en problemtyngd negativ
bild av verksamheten. Ekonomiskt underskott, bråk, fylla, nedskräpning är
sådana värderingar vi stött på.
En mer detaljerad identitetsbeskrivning av verksamheten vore ett bra redskap i den fortsatta processen att profilera och kommunicera verksamheten, bland annat genom de lokaler man verkar i.
Bowlingen har ingen identitetsbeskrivning, men besökarna verkar nöjda
även om de tyckte att det behövde göras förbättringar.
Konferensverksamheten har ingen identitetsbeskrivning, och de kommentarer vi hört från besökare har varit negativa, framför allt kring de nuvarande
lokalernas nedslitna skick.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Gislaveds gymnasium (GG)

Verksamhet
Skolan är kommunens enda gymnasium och har många tillresande elever
från området. GG erbjuder alla de ”vanliga” gymnasieprogrammen, men
även några specialinriktade. Skolan har valt att profilera sig mot entreprenörskap och idrott. Även dans och musik är inriktningar som eleverna kan
välja.
Gislaveds Gymnasium har cirka 1300 ungdomsstuderande, 400 vuxenstuderande och 200 anställda.
Till höstterminen 2013 skall Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RLP)
flytta in i nya lokaler, och man har avsett att förlägga denna till Gisleparkens lokaler.
Tillsammans med undervisning i dans, teater, och musik/slagverk är RLP
de verksamheter som GG vill förlägga till Gisleparkens lokaler.
Även skolmåltidsverksamhet är en verksamhet inom GG som har varit
förlagd till Gisleparkens lokaler, i och med att SGP varit upphandlad av
Gislaveds kommun för denna tjänst. Gislaveds kommun avser dock att i
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framtiden själva sköta skolmåltidsverksamheten för Gislaveds Gymnasium.
Antingen kommer detta att ske i en ombyggd befintlig anläggning (Lundåkerskolan) eller i ett renoverat storkök i Gisleparken. Denna fråga är inte i
skrivande stund helt klarlagd.
Organisation
GG har delat in undervisningen i fyra sektorer, som var och en leds av en
rektor. Genom denna indelning avser man att öka samarbetet dels mellan
de olika programmen, dels mellan lärare i kärnämnen och karaktärsämnen.
De skall också ge större möjlighet till beslut närmare verksamheten, vilket
i sig skall gagna både elever och personal.
Arbetssätt
Generellt sett är arbetssättet konventionellt i undervisningen av eleverna.
I de teoretiska ämnena är det klassrumsundervisning med lärarledd aktivitet. För praktiska moment finns specialanpassade lokaler.
Alla elever på skolan får bärbar dator och har tillgång till Gislaveds bibliotek, som ligger i samma fastighet som gymnasieskolan.
De program som berörs av Gisleparkens lokaler är i första hand inte teoretiska, utan till största delen praktiska. Det medför en anpassad typ av
lokaler, och undervisning.
I och med att befintligt storkök inte längre skall finnas kvar i Gisleparken
utan flyttas till Lundåkerskolan, kommer de lokaler RLP i huvudsak behöver
utgöras av ett restaurangkök, ett produktionskök för konditori/bageri, ett
metodkök, en restaurang, ett klassrum för 25 elever, ett grupprum för 15
elever, omklädningsrum för 5 lärare och 75 elever samt lärararbestplatser
för 5 lärare.
I restaurangköket ska 20 elever kunna vara aktiva samtidigt under ledning
av lärare. Restaurangköket ska klara alla sorters matlagning och ska vara
dimensionerat för att kunna servera 180 portioner. Diskrum, serveringsrum, rum för köttberedning och fiskberedning, diskrum samt kyl-, nedkylnings-, upptinings- och frysutrymmen för alla förekommande typer av livsmedel behöver finnas.
Produktionsköket för konditori/bageri består av en konditoridel där alla sorters konditoriarbete men även arbete med choklad och konfektyr ska kunna
förekomma och en bageridel för arbete med jästa degar.
En ny maskinpark behövs såväl för restaurangen som för konditori- och
bageridelarna.
Metodköket ska vara avpassat för att 25 elever under lärares ledning samtidigt ska kunna öva matlagning. Restaurangen ska vara dimensionerad för
90 samtidigt ätande gäster. Det beräknas kunna serveras 180 gäster/dag.
Lunchservering kommer att förekomma vid vissa tillfällen. I huvudsak kommer bufféservering att användas men även bordsservering kommer att
förekomma. Lunchbuffén kommer normalt att bestå av sallad, bröd, förrätt,
huvudrätt, dessert, måltidsdryck, kaffe/te och kakor.
Restaurangen kommer även att kunna användas som café den tid då restaurangen inte är öppen och kan då kopplas till övriga verksamheter i huset
och på hela området. Restaurangen kommer också att inrymma en butik
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där bröd och bakverk som produceras av eleverna på programmet säljs.
Teoretisk undervisning kommer att ske i klassrummet och grupprummet.
Estetiska programmet, inriktning Dans har sina danslokaler i fastigheten.
Det handlar om lärarledd dansundervisning, baserad på en lärartjänst som
inte enbart är riktad med gymnasieelever, utan även mot yngre barn i kommunens regi.
Undervisningen sker mestadels i grupp med en lärare. Dansläraren visar
och rör sig mellan eleverna medan de övar. I det momentet sker undervisningen både i grupp och individuellt. Musik till undervisningen kan vara
inspelad eller uppspelad ”live”. Viss rekvisita kan förekomma i undervisningen, även en del utrustning till exempel möbler.
Eleverna kommer till undervisningen, oftast från annan undervisning i
gymnasieskolans fastighet, byter om före och efter undervsningen, duschar
och tvättar sig efteråt. De yngre eleverna får sin undervisning på fritid/
kvällstid.
Grupperna byter om och duschar/tvättar sig efter undervisningen i verksamhetens lokaler. De väntar på sin lektion utanför danslokalerna. De
yngre eleverna kan följas av till exempel föräldrar som stannar och väntar
under lektionstiden.
Dansläraren planerar undervisningen vid administrativ arbetsplats som
ligger på gymnasieskolan och utför den praktiskt i danslokalerna. Dansläraren har även undervisning för andra grupper på andra platser i kommunen.
Kulturförvaltningens avsikt att upprätta en scen för dans, tangerar dansutbildningarnas verksamhet. Se närmare beskrivning under ”Kulturförvaltningen” nedan.
Inom grund- och gymnasieskolan i Gislaveds kommun finns möjlighet för
eleverna att få dramaundervisning. Även som ”fritidsaktivitet” finns möjlighet att få dramaundervisning. Undervisningen planeras och genomförs av
en anställd dramapedagog. För den praktiska undervisningen och framföranden används samllingssalar som rymmer minst 20-25 personer. Arbetssättet är varierat och kan innehålla flera olika typer av aktiviteter. Olika
sorters rekvisita, utrustning och teknik används i undervisningen och vid
framföranden. Elever och andra medverkande samlas i lokalerna, där flera
parallella aktiviteter kan pågå samtidigt. Flöden i processen är svåra att
förutsäga då det kan variera mellan tillfällen. Några huvuddrag kan dock
nämnas. Vid framföranden byter skådespelarna om, sminkas, duschar/
tvättar sig. Rekvisita tillverkas, förvaras, transporteras och används på
scenen. Teknik monteras, demonteras, och används, till exempel ljud- och
ljusteknik. Rekvisita och teknik förvaras på plats. Vid framföranden kommer en publik, som har ett flöde separerat från aktörerna/deltagarna. Det
bör betonas att dramaverksamhet är en extremt varierad verksamhet som
rymmer en mångfald av olika moment.
Kulturförvaltningens avsikt att utveckla en teaterscen i Gislaved tangerar
dramaundervisningens verksamhet.
Skolbespisning är en verksamhet som är kopplad till undervisningen. Verksamheten är utlagd på entreprenad, och utförare har under senare tid varig
Stiftelsen Gisleparken. Barn- och utbildninsnämnden har uttalat en avsikt
16

att inte förlänga avtalet med stiftelsen, och i fortsättningen sköta verksamheten inom egna lokaler i närheten av gymnasieskolan.
Det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för ovanstående verksamheter. GK har ett övergripande visionsdokument för hela kommunens
verksamhet som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med
gestaltning av lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Det är generella värden, och de skulle
behöva brytas ned i fler och mer detaljerade beskrivningar för det vidare
arbetet.
Vision/identitet
Då RLP är nystartat är det svårt att bedöma dess identitet, men man avser
att erbjuda unga invånare i Gislaveds kommun, och angränsande kommuner en möjlighet till en attraktiv utbildning inom restaurangområdet. Man
vill ”ta tillbaka” de elever som idag studerar i Värnamo på deras motsvarande program.
Dansutbildningarna har ett gott rykte i området och stor efterfrågan finns
på platserna till olika kurser.
Dramaundervisningen har ingen utarbetad identitet.
Skolmaten har ett policydokument som berör upplevelsen kring skolbespisningen, och där finns vissa värdeladdade ord som kan fungera i en identitetsbeskrivning. Även denna skulle behöva brytas ned och utvecklas.
Musikskolan/musikundervisning
Verksamhet
Gislaveds kommun tillhandahåller musikundervisning i grundskolan, och
därutöver till elever i åk3-9 genom musikskolan, och gymnasieelever på det
estetiska programmet kan också få musikundervisning. Av de lokaler för
musikundervisning som kommunen har hyrt i Gisleparkens fastighet är det
bara den för slagverk som skall vara kvar.
Organisation
Undervisningen sköts av 3 st musiklärare, som nyttjar lokalerna enskilt i
samband med undervisning av grupper/enskilda. Lärarna har sina administrativa arbetsplatser i annan fastighet kopplad till deras övriga undervisning. Eleverna kommer från gymnasieskolan och har sin slagverkundervisning i lokalen.
Arbetssätt
Det är en utbildnings-/övningslokal för olika sorters slagverk. Instrumenten
är kvar i lokalen. De flyttas inte bort ur lokalen mellan lektionerna. Undervisningen är oftast lärarledd, men det kan också vara frågan om självständigt övande av eleverna. Arbetssättet är sådant att läraren planerar lektionerna, förevisar och handleder eleverna som övar. Övandet kan utföras till
inspelad musik, eller utan musik. Det kan vara fler elever där samtidigt.
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Vision/identitet
Musikskolan har ingen utarbetad identitet, men musikskolan i Gislaved är
intimt förknippad med orten och något som ofta lyfts fram som en positiv
verksamhet i kommunen.
Kulturförvaltningens avsikt att utveckla en scen för rock-, pop- och elektroakustisk musik tangerar musikskolans verksamhet. Scenen har fokus på
framträdanden.
Även Ungdomens kulturhus/kulturförvaltningens arbete med att tillhandahålla repetitionslokaler/studios för lokala musiker tangerar musikskolans
verksamhet. Arbetssättet är liknande, men här handlar det inte om undervisning utan snarare att likna vid ”självstudier”.

Kulturförvaltningen
Teaterscen
Verksamhet
GKF avser att etablera en teaterscen för att kunna hyra in föreställningar
typ Riksteatern, och upplåta för lokala teaterensembler.
Verksamheten kan beskrivas som teaterverksamhet för framförande av
teaterföreställningar. Den tangerar dramaundervisningens verksamhet som
är liknande men även inkluderar produktion av föreställningen; repetition,
rekvisitatillverkning, förvaring, etcetera.
Verksamheten går ut på att tillhandahålla lämpliga lokaler för intresserade
verksamheter. Administrationen sköts av personal inom GKF.
Organisation
Scenen skall tillhandahållas för olika verksamheter och kommer inte ha
någon egen organisation utan ingå i kommunens administration. Bokning,
underhåll, drift, etcetera kommer att handhas från kulturförvaltningen.
Arbetssätt
Teaterverksamheten kan beskrivas ha två huvudflöden; publik och ”personal”.
Publiken kommer till auditoriet genom en publik entré till fastigheten. I pauser rör sig publiken ut från auditoriet till yta i direkt anslutning till scenrum/
auditorium, där man väntar på nästa akt.
Personalen, i det här fallet aktörer samt servicepersonal för scenbygge,
smink, rekvisita, ljud, ljus, etcetera når scenrummet i ett flöde separerat
från publiken. De rör sig till och genom olika ytor med olika funktioner beroende på deras arbetsuppgifter.
I centrum står själva scenrummet där personal och publik möts. Kring
scenrummet kompletteras detta med loger, verkstäder, förråd, repetitionslokaler där personal och artister förbereder föreställningarna.
Arbetssättet kan vad det gäller förberedelser och utförande variera beroende på personalgrupp och i viss mån publikgrupp.
Personalen hanterar en hel del teknik. Det kan gälla utrustning för själva
scenografin/scenrummet, men det kan gälla sådant som rekvisita, ljud18

och ljusteknik, transportredskap, lyftanordningar, med mera.
Planering och produktion av föreställningarna, administration kring arrangemanget som biljettföreställning sker på annan plats. Biljettförsäljning kan
tänkas ske i anslutning till publik entré till fastigheten.
Vision/identitet
Det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för den här delverksamheten.
Det finns en uttalad önskan om att i framtiden kunna ta mot gästspelande
ensembler, typ Riksteatern.
Gislaveds kommun har ett övergripande visionsdokument för hela kommunens verksamhet som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med gestaltning av lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden:
trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Det är generella värden, och de
skulle behöva brytas ned i fler och mer detaljerade beskrivningar för det
vidare arbetet.
Dansscen
GKF avser att etablera en scen för danskonst.
Denna verksamhet tangerar den för dansundervisning.
I stort kan beskrivningen av teaterscenen användas även för dansscenen.
Den stora avvikelsen gäller golvmaterialet som måste beläggas med en
så kallad dansmatta för att inte artisterna och utövarna skall skada sig.
Verksamheten kräver också att den del av scenrummet som är avsett för
framförandet är tomt, utan till exempel fasta installationer.
Musikscen
GKF avser att etablera en scen för musik; pop-, rock- och elektroakustisk
musik.
I stort kan beskrivningen av teaterscenen användas även för musikscenen.
Denna verksamhet tangerar den för nöjesverksamheten i hos GSP.
Utställning/ateljé/skapande verkstad/datorsal
Verksamhet
GKF avser att etablera en utställningshall för tillfälliga utställningar. Det
kan gälla konst, information eller annan form av publik exponering.
Verksamheten tangerar den planerade mässverksamheten inom GSP, och
avser att tillhandahålla lokal för intresserade verksamheter.
Organisation
Scenen skall tillhandahållas för olika verksamheter och kommer inte ha
någon egen organisation utan ingå i kommunens administration. Bokning,
underhåll, drift, etcerera kommer att handhas från kulturförvaltningen.
Arbetssätt
Utställningsverksamheten innebär att objekt och media exponeras/presenteras för en publik.
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Verksamheten har ett tudelat flöde; ett publikt och ett för ”personal”.
Publiken når utställningshallen via en publik entré i fastigheten.
Personal och material når samma hall via ett personalflöde, där själva
utställningshallen omges av kompletterande funktioner; förråd, verkstäder,
kontor, etcetera.
Verksamheten är varierad till sin karaktär då en utställning kan innebära en
mer betraktande publik eller en publik som deltar med aktivitet.
Verksamheten kräver teknik som ljud-, ljus- och audiovisuell utrustning som
kan anpassas efter varje enskild utställning/aktivitet.
I samband med utställningshall avser GKF att etablera ytterligare verksamheter: en ateljé, en verkstad för skapande verksamhet, och en datorsal för
kreativa datorbaserade aktiviteter.
Det kan vara allt från papperspyssel till lättare hantverk i ateljén, och bild-/
ljudbearbetning i datorsalen.
Verksamheten innebär att lokal tillhandahålls för lokala verksamheter som
skall kunna boka den enligt schema.
Administrationen sköts av personal inom kulturförvaltningen.
Arbetssättet kan variera beroende på vilken grupp som nyttjar lokalen. Till
exempel kan det vara lärarledd undervisning för olika grupper, men även
vara grupper som själva hyr lokalen och bedriver verksamhet i den.
Identitet
Det finns inga befintliga identitetsprogram för verksamheterna. GKF har ett
övergripande visionsdokument för hela kommunens verksamhet som i det
här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med gestaltning av lokalerna.
I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Det är generella värden, och de skulle behöva brytas ned i fler och
mer detaljerade beskrivningar för det vidare arbetet.
Ungdomens Kulturhus (UKH)
Verksamhet
Inom ramen för kulturförvaltningens verksamhet finns en ungdomsinriktad
enhet; Ungdomens Kulturhus (UKH).
Dess uppgift är att genom samordning med övriga kulturaktörer utveckla
och tillhandahålla aktiviteter för kommunens ungdomar.
Verksamheten bedrivs i flera olika lokaler runt om i kommunen, men kommunen avser att i högre grad samla dem till Gisleparkens lokaler.
Organisation
Organisationen består av en anställd föreståndare/samordnare som genom nätverkande skapar och marknadsför aktiviteter.
Arbetssätt
Arbetssättet kan beskrivas som att UKH genom nätverkande initierar,
samordnar och marknadsför olika aktiviteter inom kultursektorn. UKH har
ett antal kommunala lokaler att tillgå, vilka finns utspridda i kommunens
fastighetsbestånd. En ledstjärna i arbetssättet är att motivera och organi20

sera ungdomar så att de själva tar ansvar för sina aktiviteter. Till exempel
genom förenings- eller projektbildande.
Personal inom UKH hanterar en hel del teknik. Förutom administrationsoch informationsteknik (datorer, telefoner, etcetera) gäller detta även
musik- och mediautrustning. Ljud-, ljus-, bild- och musikanläggningar kan
räknas dit.
I nuläget finns följande verksamheter inom UKH: dans, teater/drama, musik, webbradio, bild/film, discjockey, evenemang, projekt, utbildning.
För Gisleparkens lokaler är nedanstående verksamheter aktuella:
Dans
UKH tillhandahåller lokaler för dansundervisning och övning.
Deltagare anmäler sig till kurser som genomförs med pedagog.
Se beskrivning av gymnasieskolans danslokaler för beskrivning av bruksaspekter 		
av lokalerna.
Teater/drama
UKH tillhandahåller lokaler för undervisning, övning och produktion.
Deltagare anmäler sig till kurser som genomförs med pedagog.
Se beskrivning av gymnasieskolans teater-/dramalokaler för bruksaspekter av 		
lokalerna.
Musik
UKH tillhandahåller lokaler och teknik för repetition och övning.
Utövare anmäler sig hos UKH och får tillgång till lokaler och teknik på bestämda 		
tider.
Webbradio/webb-tv
UKH tillhandahåller en studio samt teknik för web-baserad radio och tv.
Verksamheten använder sig av ljud-, rörlig bild- och sändningsteknik.
Utövare anmäler sig hos UKH för tillgång till lokaler och teknik på bestämda tider.
Discjockey
UKH tillhandahåller en studio samt teknik för utbildning/repetition och övning.
Utövare anmäler sig hos UKH för tillgång till lokaler och teknik på bestämda tider.

Vision/identitet
UKH har ett gott rykte bland de ungdomar vi träffat under utredningen, men
det finns ingen utarbetad identitesbeskrivning för ovanstående delverksamheter.
GK har ett övergripande visionsdokument för hela kommunens verksamhet
som i det här fallet kan tjäna som vägledande i arbetet med gestaltning av
lokalerna. I det dokumentet anges tre kärnvärden: trygghet, trovärdighet
och tillgänglighet. Det är generella värden, och de skulle behöva brytas ned
i fler och mer detaljerade beskrivningar för det vidare arbetet.
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Fritidsförvaltningen
Verksamhet
Fritidsförvaltningen planerar att skapa ett ”Föreningarnas hus”, vilket innebär att föreningar skall få tillgång till möteslokaler och möjlighet att köpa
administrativa tjänster.
Organisation
En eller två anställd personal som sköter administration åt föreningarna,
samt sköter bokning av möteslokalerna.
Arbetssätt
Föreningarna kontaktar personalen och bokar lokaler för sina möten. Möjlighet till förtäring genom kafé i fastigheten. Enklare köksfunktioner finns
i anslutning till möteslokaler. Möteslokalerna är utrustade med AV-teknik
och nätverk. Viss förvaring i anslutning till möteslokalerna erbjuds föreningarna.
Identitet
Det finns ingen identitetsbeskrivning för verksamheten.

Gemensamma verksamheter/ytor
Gislaveds kommun kommer efter ägarskiftet att bli fastighetsägare och den
part som hyr ut lokalerna till egna och externa verksamheter. Med fastighetsövertagandet följer ett antal ”fasta” hyresgäster:
- Gislaveds gymnasium; se ovan för beskrivning av verksamheter.
- Gammeldansföreningen; dans till musik. Både levande och inspelad musik. 		
Instruktion och uppvisning. Enkel förtäring. 130 medlemmar. Har grupper på cirka
100 personer.
- Västbo sportdansklubb; en idrottsförening för dans/träning/övande till musik. 		
Drygt 450 medlemmar. Arbetssättet kan variera beroende på olika grupper inom 		
verksamheten. Det kan vara tävlingsdans och träning för denna. Kurser hålls för
nybörjare och fördjupning inom olika dansstilar. Egna instruktörer håller i undervisningen, men även externa lärare anlitas för specifika tillfällen. Träning och in-		
struktion hålls mest i grupp men kan även utföras individuellt, ledare/lärare.
Ombyte före och efter dans, viss förtäring, förvaring och administration ingår i 		
verksamheten. Grupper kan vara ca 120 personer.
- Bingoalliansen: Verksamheten innebär att en utropare sitter vid ett centralt
placerat bord och sköter nummerdragning med en enkel maskin. Besökarna sitter
vid bord. Viss försäljning av förtäring, administration och förvaring ingår i verksamheten. Grupperna kan vara upp mot ca 400 personer.
- Gislaved Drum & Drill Corps: bedriver övning, undervisning och framträdande 		
med orkester och drillflickor. Verksamheten innebär att medlemmarna träffas och
övar. Ombyte före och efter övning. De hanterar instrument och viss rekvisita/ut-		
rustning. Förvaring och administration ingår i verksamheten.
- Serbiska föreningen; föreningsverksamhet med möten, viss servering, och liten 		
scen för framträdanden.
- Sunkträsket; en ideell kulturförening som arrangerar och erbjuder scenframträdanden; musik, poesi, spoken word, etcetera. De är ca 300 medlemmar, från 18 		
år och uppåt.
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Som fastighetsägare kommer Gislaveds kommun att hyra ut lokaler i fastigheten till både kommunala och externa verksamheter. Detta kommer att
kräva en specifik organisation för att hantera den aktiviteten. Administrativ
personal samt fastighetsskötare behövs för att på plats sköta det dagliga
arbetet med bokningar, underhåll, anpassning, städning, etcetera.
För att uppnå ett optimalt brukande av lokalerna i fastigheten, kommer det
att krävas en samordning mellan verksamheterna. Förutom de verksamhetsspecifika ytorna, kommer det även att behövas kompletterande ytor
som hör till de allmänna och gemensamma ytorna.
Dessa kan bli gemensamma åtaganden och ansvarsområden.
Organisation och finansiering av dessa är föremål för kommande förhandlingar.
Till dessa gemensamma aktiviteter kan räknas:
-

Kommunikationsstråk med pausytor
Kafé
Entré
Foajé
Wc/hwc
Förråd
Städ
Kapprum
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De två mest komplicerade aktiviteterna är kafé- och entréverksamheterna.
Kaféet är tänkt att vara en öppen, allmän och tillgänglig yta för i huset verksamma, men även passerande. Det har beskrivits som en yta/verksamhet
med hög tillgänlighet i det avseendet att den inte är för enbart betalande
gäster, utan en allmän pausyta i området. Det är med andra ord i första
hand en pausyta, där möjlighet finns att köpa enkel förtäring och dryck.
Det har beskrivits som ett prioriterat krav för aktiviteten och ytan att den
inte begränsas av en kommersiell försäljningssituation.
Den har av flera parter kopplats till Restaurang- och livsmedelprogrammets verksamhet. Både genom produktion av det som serveras, och själva
driften av verksamheten. Även kaféverksamhetens lokaler kan samordnas
med RLP’s restauranglokaler.
Kaféet kommer att vara navet och orienteringspunkten i fastigheten, och
centrumet i den nya helhet som kommer att bildas genom att flera verksamheter skall samverka.
Entréverksamheten har beskrivits som både en orienteringspunkt och aktivitetsområde. Som orienteringspunkt är den själva navet i fastigheten, där
information om aktiviteter och faciliteter i fastigheten kommuniceras
tydligt. Aktiviteterna har beskrivits som utställning, exponering, mindre
framträdanden, samlingar, oplanerade möten, etcetera.
De gemensamma verksamheternas ytor är av stor betydelse för att binda
samman de skilda verksamheterna till en större helhet. Även det omkringliggande området, med gymnasieskola och idrottsanläggningar är kopplade
till dessa funktioner. De blir själva ”kittet” i området.
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Nulägesbeskrivning
Här följer en generell bedömning av befintliga lokalers skick, gjord av inredningsarkitekt. Bedömningen baserar sig på de platsstudier och intervjuer
som är gjorda i samband med behovsutredningen.
Fastigheten är tillkommen och planerad för en verksamhet som till stor del
fortfarande bedrivs i lokalerna. Mycket har dock ändrats i verksamheten,
och förändringar har också gjorts i lokalerna för att anpassa dem. Förändringarna är dock inte stora, och det är länge sedan de gjordes.
Miljön är över lag nedgången, med slitna ytskikt och delvis illa fungerande
installationer.
Anpassningen/förändringarna av lokalerna har inte genomförts i de grundläggande momenten av byggnadens struktur, vilket har medfört att byggnaden svara dåligt mot de flöden som idag dominerar verksamheterna och
det dagliga arbetet i lokalerna.
Nytillkomna verksamheter har ”stoppats in” där man tyckt de passat, mest
med tanke på yta. Aktiviteternas lämplighet i lokalen har kommit i andra
hand. Det har lett till hårt slitage på ytskikt och fast inredning.
Bedömningen gäller generellt för fastighetens alla ytor, då skillnaderna
inte är stora. Undantag finns på mindre ytor där förbättringar gjorts nyligen,
men dessa är inte av någon större omfattning.
De ytor som frekventeras och brukas intensivare är så klart mer nedgångna än de med lägre nytttjandegrad.
Parkhallen är en separat fastighet på området, en klassisk dansrotunda
som idag används för mindre evenemang. Byggnaden rymmer en mindre
scen, ett dansgolv, enkelt kök, entré, garderob, wc och förråd. Flitigast användare av lokalen i dag är Västbo sportdansförening. De hyr lokalen och
är i övrigt ”självgående” i lokalen. I centrum för den verksamheten ligger
det stora, runda dansgolvet.
Nedan följer korta kommentarer kring olika aspekter av lokalernas skick i
dagsläget.
Ytskikt:
Ytskikten är överlag nedslitna och bör bytas ut. Vissa delar som kalkstenspartier i entrégolvet har klarat sig bra och kan möjligen återanvändas.
Ljusmiljö:
Belysningen i lokalerna är i bästa fall acceptabel ur funktionssynpunkt.
Dock är ljusmiljön platt genom det utsmetade ljuset från lysrörsarmaturer,
vilket ger låga kontrastvärden i miljön. Det i sin tur medför sämre visibilitet
och svårt för personer med nedsatt syn att urskilja olika moment. Även
personer med god synförmåga blir uttröttade av den här typen av ljus. Här
behövs en större variation i ljusstyrka, ljusfärg, och ljustemperatur.
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Akustik:
ljudmiljön är av varierande kvalitet i lokalerna. På många ställen är det
mycket hårda material och ljudet rör sig i lokalerna och mellan olika aktiviteter. Detta skapar störningsmoment och försvårar för personer med
nedsatt hörsel, och är också ett av de mest återkommande problemen i
brukarnas reflektioner över lokalerna. Absorbtion sker i huvudsak genom
porösa material i undertak. Behovet är stort av en övergripande översyn av
den akustiska situationen.
Ergonomi:
den arbetsergonomiska situationen i miljön har stora brister. Material och
materiel förvaras på svårtillgängliga ställen som innebär uppenbara risker
för personalen. Aktiviteter bedrivs i lokaler som inte är anpassade för dem
vilket gör situationen svårarbetad och risk för skador föreligger. Viss utrustning har införskaffats för att underlätta arbetsmomenten, men det saknas
en övergripande linje i arbetet.
Det råder stor brist på förvaringsutrymmen vilket gör att tunga inredningsenheter och utrustning måste flyttas långa sträckor inom fastigheten, och
detta medför en olämplig ergonomisk situation för personalen.
Adekvat verkstadslokal saknas vilket försvårar arbetet för fastighetsskötarna.
Fast inredning:
Blandat bestånd. Både nytt och gammalt. Till största del enkla produkter
med fokus på kostnad.
Mycket är nedgånget och i akut behov av att bytas ut. Fast inredning kopplad till nöjesverksamheten kan se acceptabel ut i dämpad belysning, men i
dagsljus är det uppenbart att de är uttjänta. T ex diskfronter, mattor, väggmålning.
Vitvaror och köksutrustning, är i varierande skick. Delar behöver bytas ut,
medan annat kan brukas. En bedömning av storkökskonsult ger dock för
handen att all köksutrustning är uttjänt och svår att förvalta, och att de
rekommenderar en helt ny maskinpark. Maskinerna är så gamla att de är
svåra att underhålla på ett effektivt sätt, vilket ger en dålig driftsekonomi
i långa loppet. Även dispositionen av köksinredningen är problemfylld och
lever inte upp till de krav som idag ställs på den typen av miljö.
Lös inredning:
beståndet är av mycket varierad ålder och kvalitet. Det mesta är gammalt,
slitet och uttjänt. Något är nyinförskaffat och i gott skick. En inventering
behöver göras där inredningsenheterna ställs mot verksamhetsmomentens
krav, och ett långsiktigt verksamhetsperspektiv läggs an. T ex bör möbler
som skall flyttas ofta, ha en kvalitetsnivå som tillåter det slitaget utan att
möblernas livslängd påverkas.
Arbetsmiljö:
ur arbetsmiljöhänseende finns det punktvis stora brister som är tveksamma. Det gäller sådant som riskmoment för personal i o m arbete i vissa
lokaler. Tunga lyft och transporter i samband med omställning av lokaler.
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Verksamhetsanpassning:
anpassningen av de ursprungliga lokalerna är missriktad och bidrar inte till
att stödja verksamheten, utan är i många avseenden ett hinder. Ombyggnader är inte genomförda utifrån att lokaler och arbetssätt skall samverka,
utan i från ett begränsat tekniskt och kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.
Ekologi:
verksamheterna innebär i flera avseenden belastning för det ekologiska
systemet. Det saknas en övergripande plan för hur miljöpåverkan skall
minimeras. Det gäller sådant som materialval i byggnadsdelar, långsiktigt
produktval, ljuskällor, uppvärmning, yteffektivisering, källsortering av sopor,
transporter, val av förbrukningsprodukter, m m. En översyn och samordning
skulle helt säkert ge stora ekologiska vinster.
Tillgänglighet:
Gisleparkens lokaler är ur tillgänglighetssynpunkt bra i grundstrukturen.
När byggnaden uppfördes utformades den med rejäl dimensionering och
effektiva kommunikationer. Verksamheten har dock förändrats vilket har
lett till att många ytor inte längre uppfyller moderna tillgänglighetskrav, t ex
hwc, akustik, ljus. Förbättringar måste göras, fr a ur personalhänseende för
att hålla en godtagbar tillgänglighetsnivå.
Säkerhet;
de befintliga lokalerna innebär vissa säkerhetsrisker. För besökare är
säkerhetssituationen bra. Det är gott om utrymme och tydliga moment i
rummen. För personalen finns det en del säkerhetsrisker och det gäller fr
a förvaring av föremål, material och materiel på svårtillgängliga platser i
lokalerna.
Dålig verksamhetsanpassning innebär också risk för personskador, t ex vid
dansundervisning, och musikframträdanden.
Pengar förvaras och hanteras i lokalerna på ett inte tillfredsställande sätt.
Polisen i området har angett att de inte är nöjda med situationen kring
Gisleparken i dagsläget. Fr a fylla och stora folksamlingar har medfört bråk
och misshandel.
Bedömning av befintliga lokaler, av personal:
Vid intervjuer av personal samt platsstudier har framkommit följande:
De positiva egenskaper som återkommande tas upp är:
- de stora dansgolven
- bra med inlast i direkt anslutning till stora scenen
- historiken

De negativa egenskaper som återkommer är:
-

dålig logistik, sambanden ej fungerande mellan lokalerna
utspridda funktioner som t ex förråd och kontor
dålig verksamhetsanpassning
för lite förrådsutrymmen i anslutning till den aktuella aktiviteten
nedslitna ytskikt
dålig lukt
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-

uppvärmningsproblem
akustikproblem, verksamheter stör varandra
dystert
tunga lyft i samband med flytt av inredningsenheter, serveringsvagnar
dåligt utrustad, ljud- och ljusanläggningar, hjälpmedel
fuktproblem; ; golv, väggar, innertak påverkas

Bedömning av befintliga lokaler, av besökare:
Platsstudier och intervjuer med allmänheten visar på följande återkommande uppfattningar om Gisleparkens lokaler:
De positiva egenskaper som återkommer är:
- historiken; Folket Hus/Folkets Park, Gisleparken
- stort
- lätt att hitta
- nära gymnasieskolan
- nära idrottshall/ishall/badhus
- bra typ av lokal med dansgolv och scenen på lägre nivå än sittplatserna (Bingoalliansen om stora salen)
- bra typ av lokal och bra dansgolv (Västbo sportdansförening om Parkhallen)
- bra med stort och runt dansgolv i nöjeslokalen
- bra trägolv för dans i konferenslokalen (Gammeldansföreningen)

De negativa egenskaperna som återkommer är följande:
-

tråkigt
luktar illa
nedslitet
dålig akustik, verksamheter stör varandra
för kallt/varmt
dålig luft
fult
skräpigt (utanför)
låg grad av tillgänglighetsanpassning, fr a i den yttre miljön
problem med fukt; golv, väggar, innertak påverkas
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Behovsbeskrivningar
Behovsprioritering
I en övergripande syn på behovsbeskrivningarna kan specifika lokalegenskaper lyftas fram som centrala och vitala för att verksamheterna skall
kunna nyttja fastigheten på ändamålsenligt sätt.
Dessa egenskaper är prioriterade för byggnaden som helhet:
- Flexibilitet; lokalerna skall i så hög utsträckning som möjligt kunna samutnyttjas
av flera verksamheter.
- Effektivitet; flöden i fastigheten skall organiseras på ett effektivt sätt.
- Förvaring; effektivt och genomtänkt förvaringsstruktur krävs då förvaringsbehovet är stort, både centralt och lokalt. Bland annat för att kunna nyttja
lokalerna på ett flexibelt sätt.
- Tillgänglighet; lokalerna har som huvudmålgrupp ungdomar, men även äldre 		
skall kunna vara verksamma, vilket kräver extra omsorg kring tillgänglighetsfrågor.
Till exempel p-platser, entréns placering, hiss, orientering, gott om hygienutrymmen, etcetera.
Tillgänglighet skall inte tolkas som en fråga om enbart fysisk tillgänglighet, utan 		
även sociala aspekter skall tas med i planeringen av lokalerna.
- Akustik: måste ägnas extra uppmärksamhet då flera av verksamheterna alstrar 		
höga ljudnivåer och skall klara av att vara verksamma utan att störa varandra.
- Identitet/gestaltning; skall vara anpassad för att attrahera de målgrupper som
angetts som prioriterade, och stämma med verksamheternas bild av sig själva.
Ett nära förhållande mellan verksamheternas syn på sig själva, deras identitet och
fastighetens/lokalernas gestaltning är av stort värde. Se identitetsbeskrivningar
för varje verksamhet.
Fastigheten i stort är att likna vid ett kulturhus med ungdomar som prioriterad
målgrupp. Lokalerna skall inte vara för ”färdiga” utan skall tillåta att
brukargrupperna kan ta lokalerna i besittning och i viss mån påverka dem/
anpassa dem för sin verksamhet.
Önskan om att den nya miljön skall bli en allmän mötesplats och en
genomströmningsplats ställer krav på en öppen, tillgänglig, tillåtande och
inbjudande miljö.
- Långsiktighet; teknik- och materialval i lokalerna skall vara valda med ett
långsiktigt verksamhets- och förvaltningsperspektiv.
- Kontext: byggnaden ingår i ett område (Gisle) och skall även planeras, utrustas,
gestaltas som en del i detta område, och ha tydliga kopplingar till vad som sker 		
utanför väggarna.
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För de enskilda verksamheterna finns prioriterade behov.
Dessa beskrivs här i förhållande till de lokaler de är verksamma i idag:
Gemensamma ytor
Kommunikationsstråk:
		- effektiva
		
- väl tilltagen i dimensionering
		
- kontakt med verksamheterna i huset
		
- lustfyllt och lockande
Kafé: - tillgängligt för alla, inte bara betalande gäster
		
- varierad miljö för att attrahera olika målgrupper
		- öppet
		
- tillåtande i brukaraspekter, ljud, utrustning, etcetera.
Entré: - väl tilltagen dimensionering
		
- möjlighet för folksamlingar, utställning, exponering, mindre
		
framträdanden, spontana möten, etcetera.
		- välkomnande
		
- tydliga riktningar i flöden och kommunikation
		
- kontakt med verksamheterna i huset
Uthyrning av verksamhetslokaler:
		
se under resp. verksamhet/hyresgäst nedan.
Hyresgäster:
		Bingoalliansen:
			
- bättre tillgänglighetsanpassning, till exempel entrésituationen
			- hygienutrymmen
			- akustik
			- p-platser
Västbo sportdansförening:
			
- stort runt dansgolv med svikt och bra glid, gärna trä
			
- enkel köksfunktion: kaffe, uppvärmning, enkel beredning
			
- omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
			- förråd
			- liten scen
			- litet kontor/administration
			
- klimat anpassat för dans/fysisk aktivitet
			
- sittplatser vid bord
			
- låssystem som tillåter personal att röra sig till/från/i lokalerna 		
			på olika tider
Gammeldansföreningen:
			
- stort runt dansgolv med svikt och bra glid, gärna trä
			
- enkel köksfunktion: kaffe, uppvärmning, enkel beredning
			
- omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
			- förråd
			
- klimat anpassat för dans/fysisk aktivitet
			
- sittplatser vid bord
Gislaved Drum & drill corps:
			
- stor rymlig repetitionslokal med sviktande golv och bra glid
			
- lokal med dansgolv för övning
			
- högt i tak, 5 m
			
- klimat anpassat för fysisk aktivitet
			
- förråd för instrument och viss utrustning
			
- akustik; orkesterspel, ljudabsorption
			
- omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
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Sunkträsket:
						
			
			
			-

scen
auditorium (150 personer)
takhöjd 4 m
ljud- och ljusanläggning
akustik

Stiftelsen Gisleparken (SGP):
Restaurang-/beredningskök:
		
- ytor, funktioner och utrustning dimensionerade för i första hand
		
beredning, och endast enkel tillagning i mindre omfattning
Nöjesverksamheten:
		
- större och fler förrådsutrymmen
		
- bättre lokaler för artister; loger, wc, dusch, etcetera
		
- bättre möjligheter att dela in lokalerna
		
- bättre flöden; effektivare transporter av lös inredning och utrustning vid 		
		
omställning av lokal
		
- bättre kontakt med ”baksidan” och parkytorna
		
- allmän upprustning av lokalerna; ventilation, klimat, akustik, ytskikt, 		
		belysning, etcetera.
		
- bättre akustik/ljudabsorption för att minska störning mellan
		verksamheter
Konferensverksamheten:
		
- större och fler förrådsutrymmen
		
- bättre möjligheter att dela in lokalerna
		
- bättre flöden; effektivare transporter av lös inredning och utrustning vid 		
		
omställning av lokal
		
- allmän upprustning av lokalerna; ventilation, klimat, akustik, ytskikt, 		
		belysning, etcetera.
		
- bättre akustik/ljudabsorption för att minska störning mellan
		verksamheterna
Bowling:
		- nytt maskineri till banorna
		
- större och bättre omklädning och hygienutrymmen
		
- förråd för utrustning
		
- större och bättre planerad reception
		
- effektivare flöden, till exempel transport av mat från restaurangen
Uthyrning av logi:
		
- fler och mer varierade rum för övernattning; vandrarhem, stugor,
		etcetera.
Gislaveds kommun, kulturförvaltningen:
Ungdomens kulturhus (UKH):
		
- musik/repetitionslokaler:
			- akustik
		
- dans/undervisningslokaler:
			
- högt i tak 4 m
			
- sviktande golv med dansmatta
			
- golvvärme för att undvika skador på fötter och ben
			
- ventilation anpassad för fysisk aktivitet
			- uppvärmning
			
- inga fasta element på scenytan
			- omklädningsrum/dusch/wc
		- teater/unervisningslokaler:
			
- högt i tak 4 m
			- sviktande golv
			- belysning/scenljus
			- rekvisitaförråd
			- omklädningsrum/smink/dusch/wc
			- publikplatser
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		- mötesplats/kafé
			- spontana möten
			- tillgängligt
			
- information om aktiviteter i fastigheten
			- orienteringspunkt
Teater-/dans-/musikscen;
		
- yta anpassad för scen- och biutrymmen
		
- takhöjd 7 m
		
- anpassning till Rikstaterns krav på teaterlokal
		
- flexibelt auditorium med flyttbart gradängssystem
		
- black box, svart golv, väggar och tak, ingen förhöjd scen
		
- sviktande golv
		- förrådsutrymmen
		- loger
		
- omklädning/dusch/wc; separat dam och herr
		
- verkstad för tillverkning av scenografier
		
- inlast i anslutning till scenen
		
- separat rum för ljud- och ljuskontroll, visuell kontakt med scenen
Utställning:
		- yta
		
- ytskikt lämpliga för exponering/utställning
		
- belysning lämplig för exponering/utställning
Kreativ verkstad:
		- yta
		
- oömma ytskikt
		
- vatten och avlopp, partikelavskiljare
		
- anpassad ventilation för verksamheten
Datorsal:
		- yta
		- el
		- nätverk
		
- lämplig belysning
		
- anpassat klimat för verksamheten
Gislaveds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), skolmåltidsverksamhet:
- kapacitet för 180 portioner/dag
- lämpliga lokaler för undervisning och produktion, se separat lokalprogram
Gislaveds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), musikskolan (M):
- akustik
Gislaveds kommun, fritidsförvaltningen (GFF), föreningarnas hus (FH):
- delbara möteslokaler för flexibilitet
- enkla och tillgängliga administrativa lokaler
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Lokalbehov
Nedan följer en uppräkning av lokalbehoven per verksamhet. Efter den följer en uppställning rum för rum, med mer detaljerad information som bildar
underlag för lokalprogram och rumsfunktionsprogram.
Teckenförklaring:
Gem
GKF
GFF
GBUK
FH
UKH
SGP
GG
M

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gemensamma ytor
Gislaved kommun, kulturförvaltningen
Gislaveds kommun, fritidsförvaltningen
Gislaveds kommun, barn- och utbildningskontoret
Föreningarnas hus
Ungdomens kulturhus
Stiftelsen Gisleparken
Gislaveds gymnasium
Musikskolan

				
				Nr Namn			m2
Gemensamma ytor (Gem)		001 Huvudentré		300
				002 Kafé/försäljning
30
				003 Kafé/servering		90
				004 Kaféadmin.		10
				005 Kafé/förråd		10
				006 Wc/hwc publik		80
				007 Kapprum/grd		30
				008 Förråd		40
				009 Städ			15
				085 Administration		20
				086 Centralförråd		40
				087 Grovförråd		40
				088 Verkstad		50
				089 Materialförråd		30
				090 Omklädningsrum h
15
				091 Dusch h		10
				092 Omklädningsrum d
15
				093 Dusch d		10
				094 Wc h			4
				095 Wc d			4
				096 Hwc			9
				097 Kök			40
				098 Vilrum		4
				112 Danshall		500
				113 Scen			30
				114 Kök			20
				115 Administration		10
				116 Förråd		40
				117 Omklädningsrum h
30
				118 Dusch h		10
				119 Omklädningsrum d
30
				120 Dusch d		10
				121 Wc h/d		20
				122 Urinoar		10
				123 Hwc			9
				Total bruksyta Gem		
1615
Stiftelsen Gisleparken (SGP)		010 Kontor		40
				011 Reception		30
				124 Omklädningsrum h
15
				125 Dusch h		10
				126 Omklädningsrum d
15
				127 Dusch d		10
				128 Wc h			4
				129 Wc d			4
				130 Hwc			9
				131 Personalrum		40
				132 Vilrum		4
				062 Mötesrum 1		90
				063 Förråd		50
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				064 Beredningskök		100
				065 Omklädningsrum h
15
				066 Dusch h		10
				067 Omklädningsrum d
15
				068 Dusch d		10
				069 Wc h			4
				070 Wc d			4
				071 Hwc			9
				072 Vilrum		4
				073 Personalrum		20
				133 Kafé/försäljning
30
				134 Kafé/servering		90
				135 Kafé/förråd		10
				136 Wc/hwc		80
				074 Bowlinghall		550
				075 Maskinrum		15
				076 Förråd 1		15
				077 Omklädningsrum h
30
				078 Dusch h		10
				079 Omklädningsrum d
30
				080 Dusch d		10
				081 Wc d			4
				082 Wc h			4
				083 Hwc			9
				084 Förråd 2		40
				099 Nöjeshall		900
				100 Scen			90
				101 Ljud- och ljuskontrollrum 20
				102 Förråd 3		40
				103 Förråd 4		6
				104 Loge 1		30
				105 Loge 2		30
				106 Loge 3		20
				107 Loge 4		20
				108 Wc			4
				109 Hwc			9
				110 Dusch 1		9		
				111 Dusch 2		9
				Total bruksyta SGP		
2626					
Gislaveds kommun; Kulturförvaltningen; Ungdomens kulturhus (GKF/UKH)
				012 Inre entré		80
				013 Kontor		25
				014 Förråd 1		20
				015 Förråd 2		20
				016 Repetitionslok. 1
30
				017 Repetitionslok. 2
30
				018 Repetitionslok. 3
100
				020 Mediastudio 1		30
				021 Mediastudio 2		50
				022 Wc/hwc		20
				Total bruksyta UKH		
405
Gislaveds kommun; Kulturförvaltningen; teater-/dans-/musikscen (GKF/S)
				032 Scenrum		700
				033 Ljud- och ljuskontrollrum 20
				034 Loge 1		20
				035 Loge 2		20
				036 Loge 3		20
				037 Sminkrum		20
				038 Wc			8
				039 Hwc			9
				040 Förråd		50
				041 Dusch 1		20
				042 Dusch 2		20
				043 Verkstad		50
				044 Lastintag		30
				045 Repetitionsrum 1
150
				046 Repetitionsrum 2
50
				Total bruksyta scen		
1187
				047 Utställningslokal
300
				048 Ateljé		100
				049 Datorrum		30
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				050 Förråd1		60
				051 Förråd2		30
				052 Förråd3		30
				053 Administration		15
				Total bruksyta utst.		
565
				Total bruksyta GKK		1752
Gislaveds kommun; Barn- och utbildningskontoret; Gislaveds Gymnasium (GBUK/GG)
				
137 Restaurang- och
				livsmedelsprogrammet
1072
				023 Dansstudio 1		300
				024 Dansstudio 2		150
				025 Förråd		20
				026 Omklädn. dam		40
				027 Omklädn. herr		20
				028 Dusch 1, dam		10
				029 Dusch 2, herr		5
				030 Wc d			4
				031 Wc h			4
				Total bruksyta GG		
1621
Gislaveds kommun; Barn- och utbildningsförvaltningen; musikskolan (GBUK/M)
				019 Repetitionslok. 4
30
				Total bruksyta GKUK/M
30
Gislaveds kommun; Fritidsförvaltningen; Föreningarnas Hus (GFF/FH)
				054 Administration		50
				055 Mötesrum 1		30
				056 Mötesrum 2		20
				057 Mötesrum 3		20
				058 Förråd		10
				059 Personalrum		40
				060 Wc			4
				061 Hwc			9
				Total bruksyta GFH		
183
Total bruksyta						8232

Observera att den totala bruksytan här är sammanräknad per verksamhetsdel, utan större hänsyn tagen till samnyttjande av lokaler. Den totala bruksytan kommer att kunna minskas kraftigt beroende på vilka verksamheter
som kan samutnyttja olika lokaler.
Hur mycket, är en fråga som måste behandlas mellan de olika verksamheterna, och även slutligen vara ett resultat av fastighets- och driftsekonomiska aspekter.
Under ”Samnyttjande/yteffektivisering”, redovisas förslag på hur verksamheter kan samverka kring lokalbrukandet, och hur mycket yta det kan
spara. Det är baserat på tanken att verksamheter med liknande behov,
krav och förväntningar kan nyttja samma lokaler på ett effektivt sätt.
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Nedan följer ett lokalprogram som innehåller mer detaljerad information om
lokalerna.
- 001 Gem/Huvudentré
publik yta, 300 m2, - 300 pers.
funktion; insläpp/spärr, orienteringsplats, pausutrymme, utställning, exponering, information, inredning; skrapmattor, sittmöbler, bord, förvaring, exponering,
konstn. utsmyckning, mobil scen för mindre framträdanden, råsystem i undertak
för ljud- och ljusteknik samt exponering,
apparater; AV-teknik, ljus- och ljud för scen och exponering/utställning 		
installationer; el, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus/scenljus/utställningsljus,
vatten, larm
samband: kafé, intern kommunikation (hiss, trappa), wc/hwc, kpr
- 002 Gem/Kafé/försäljning
personalyta, 30 m2, - 2 pers.
funktion; exponering, försäljning, viss beredning
inredning; kassadisk, kyldisk, diskbänk, köksinredning; bänk, skåp, kylskåp.
apparater; kassaapparat, kortläsare, kvittoskrivare, skrivare, dator, telefon,
kaffekokare, värmeplattor, mikrovågsugn, spis.
installationer; el, nätverk, ej dagsljus/allmänljus/punktljus/arbetsbelysning,
vatten, diskho, extra vent.
samband; kafé/servering, huvudentré, wc pers, kaféadm,
- 003 Gem/Kafé/servering
publik yta, 90 m2, 50 pers.
funktioner; förtäring vid bord, paus		
inredning; stolar, bord, bänkar, tidningsställ
apparater; installationer; el, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus
samband; Kafé/försäljning, huvudentré, wc/hwc publik
- 004 Gem/Kaféadministration
personalyta, 10 m2, 1 pers.
funktion; förvaring
funktion; administrativ plats för butik, förvaring, 1 pers.
inredning; arbetsstation; arbetsbord 1500 mm x 700mm, rullhurts, arbetsstol,
installationer; el, nätverk, allmänljus/arbetsplatsbelysning
samband; Kafé/försäljning, wc pers,
- 005 Gem/Kafé/frd
personalyta, 10 m2
funktion; förvaring
inredning; hyllor
apparater; dator, telefon, skrivare
installationer; allmänljus, el,
samband; Kafé/försäljning
- 006 Gem/Wc/hwc publik
publik yta, 80 m2, innefattar herr-wc/dam-wc/hwc, 16 st wc, 1 st hwc,
5 st urinoar.
funktion; hygien
inredning; wc-stolar, urinoarer, tvättställ, speglar, hkp-hjälpmedel, handtorkar,
tvålautomater installationer; el, vatten, avlopp, ej allmänljus/allmänljus/punktljus,
ventilation extra
ytskikt: klinker på golv, kakel på vägg
utförande: hwc enligt gällande tillgänglighetsnormer t ex V:a Götalandsregionens.
samband; huvudentré, kafé/servering/kapprum/garderob
- 007 Gem/Kapprum/garderob
publik yta, 30 m2, 100 galgar (ytterligare 200 galgar på mobila klädställ/hängare)
funktion; förvaring för ytterkläder, väskor, hjälmar, vantar, etc.
inredning; klädhängare, klädstång, hatthylla, galgar
apparater; installationer; allmänljus/punktljus, el
samband; huvudentré, hwc, wc, kafé/servering
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- 008 Gem/Förråd
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av möbler, exponeringsteknik, mobila klädställ/hängare, div.
inredning; hyllor
apparat; installationer; allmänljus
samband; huvudentré
- 009 Gem/Städ
personalyta, 15 m2
funktion; förvaring av städutrustning
inredning; hyllor, utslagsho
apparater; installationer; golvbrunn, allmänljus, extra vent.
samband; wc/hwc
- 010 SGP/Kontor
personalyta, 40 m2
funktion; administrativ plats för GSP serviceorganisation, 3-5 pers.
inredning; 3-4 st arbetsstation; arbetsbord 1500 mm x 700mm, rullhurts, arbets		
stol, 2 st hyllor 2000 mm x 900 mm x 400 mm, besöksstolar, fåtöljer, soffbord
apparater; dator, telefon, skrivare
installationer; dagsljus/allmänljus/arbetsplatsbelysning, el, nätverk, tele
samband; huvudentré, reception, bowlinghall, kafé/servering
- 011 Reception
personalyta, 30 m2
funktion : service till besökare; försäljning av biljetter, information,
bowlingreception, bokning av lokaler/konferens, beställning av
evenemangspaket, försäljning av förtäring/snacks/dryck till bowlinghallens
gäster, försäljning av bowlingrelaterade produkter
inredning: öppning/disk mot huvudentré som även har kontakt med bowlinghallen,
1 st arbetsstation; arbetsbord 1500 mm x 700mm, rullhurts, arbetsstol,
2 st hyllor 2000 mm x 900 mm x 400 mm, diskskiva i samband med lucka/glas		
parti som är i två nivåer - 700 mm och 900 mm från golv, hylla för skoförvaring 		
(bowling), disk för smörgåsar, snacks, dryck, etc, exponering av bowlingrelaterade
produkter, pentry (microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare, kylskåp, frys,
diskbänk med utslagsho)
apparater; kassaapparat, kortläsare, kvittoskrivare, skrivare, dator, telefon, publik
dator för bowlingen, dryckespump
installationer; ej dagsljus/allmänljus/arbetsplatsbelysning, el, nätverk, tele, larm.
samband; huvudentré - vägg i vägg, bowlinghall - vägg i vägg, SGP/kontor,
SGP/beredningskök
- 012 UKH/GG/GKF/inre entré
publik yta, 80 m2, 30 pers.
funktion; orientering, information, kpr, väntrum, pausyta
inredning: anslagstavla, sittmöbler, bord, klädkrokar, tidskrifthylla, hylla, skåp
apparater: kaffemaskin, TV, dator
installationer: dagsljus/allmänljus/punktljus, el, nätverk, tv
samband; huvudentré, UKH kontor
- 013 UKH/Kontor
personalyta, 25 m2
funktion; administrativ plats för UKH/samordnare,
inredning; 3 st arbetsstationer; arbetsbord 1500 mm x 700mm, rullhurts, arbets		
stol,
2 st hyllor 2000 mm x 900 mm x 400 mm, besöksstolar
apparater; dator, telefon, skrivare
installationer; dagsljus/allmänljus/arbetsplatsbelysning, el, nätverk, tele
samband; UKH/inre entré
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- 014 UKH/Frd 1
publik yta, 20 m2
funktion; förvaring av musikrelaterad utrustning, lättare hantverk med bl a lödning
inredning; skåp, hyllor, arbetsbänk,
apparater; lödutrustning
installationer; el, allmänljus, extra vent.
samband: UKH/kontor
- 015 UKH/Frd 2
publik yta, 20 m2
funktion; förvaring av musikrelaterad utrustning
inredning; skåp, hyllor, arbetsbänk,
apparater; installationer; el, allmänljus
samband: UKH/kontor
- 016 UKH/Repetitionslokal 1/musik
publik yta, 30 m2
funktion; övningslokal för musik,
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
apparater; dator, instrument, ljudteknik
installationer; el, nätverk, allmänljus/punktljus, ljudabs; klass A, väggar och
dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG/inre entré
- 017 UKH/Repetitionslokal 2/musik
publik yta, 30 m2
funktion; övningslokal för musik,
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
apparater; dator, instrument, ljudteknik
installationer; el, nätverk, allmänljus/punktljus, ljudabs; klass A, väggar och
dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG/inre entré
- 018 UKH/Repetitionslokal 3/DJ
publik yta, 100 m2
funktion; övningslokal för musik och studio
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
apparater; dator, instrument, ljudteknik, rökmaskin, mixerbord
installationer; el, nätverk, allmänljus/punktljus/discoljus, ljudabs; klass A, väggar 		
och dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG/inre entré
- 019 GBUK/M/Repetitionslokal 4/slagverk
publik yta, 30 m2
funktion; övningslokal för musik,
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
apparater; dator, instrument, ljudteknik
installationer; el, nätverk, allmänljus/punktljus, ljudabs; klass A, väggar och
dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG/inre entré
- 020 UKH/Mediastudio 1/webbradio
publik yta, 30 m2, 4 pers.
funktion; studio för radiosändning
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
inredning; arbetsbord, arbetsstol, förvaring, sittmöbler, bord
apparater; dator, instrument, ljudteknik
installationer; el, nätverk, allmänljus/punktljus, ljudabs; klass A, väggar och
dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG inre entré
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- 021 UKH/Mediastudio 2/webb-tv
publik yta, 50 m2, 4 pers.
funktion; studio för tv-produktion
ytskikt; ljudabsorberande, oömt
inredning; arbetsbord, arbetsstol, förvaring, sittmöbler, bord
apparater; dator, instrument, ljudteknik, tv-apparater, tv-kamera,
installationer; el, nätverk, tvm allmänljus/punktljus/studioljus, ljudabs; klass A, 			
väggar och dörrar ljudklassade; högt samtal kan inte höras
samband; UKH/GG/inre entré
- 022 UKH/GG/GKF/wc/hwc
publik yta, 20 m2, innefattar 2 st wc + 1 st hwc
standardutförande för wc/hwc med dusch
ytskikt: klinker på golv, kakel på väggar
samband; UKH/GG/inre entré
- 023 GG/GKF/Dansstudio 1
publik yta, 300 m2, 5 m i fri takhöjd, 20 pers,
funktion; dansundervisning i grupp och enskilt, viss framförande
ytskikt; specialgolv; dansgolv, sviktande och beklätt med dansmatta,
spegelvägg; helfigur
inredning: stolar, hållare för mattrullar, fasta dansstänger, projektionsduk,
whiteboard
apparater; ljudanläggning, dator, tele, AV-teknik
installationer; dagsljus/allmänljus/punktljus, el, tele, nätverk, golvvärme (vägghängda radiatorer fungerar inte) temperaturkontroll viktig,
vent extra (jmfr idrottshall)
samband; GG/GKF/Frd, UKH/GG/GKF/Inre entré, UKH/GG/GKF/wc/hwc,
GG/GKF/Danslokal 1
- 024 GG/GKF/Dansstudio 2
publik yta, 150 m2, 5 m i fri takhöjd, 20 pers,
funktion; dansundervisning i grupp och enskilt, viss framförande
ytskikt; specialgolv; dansgolv, sviktande och beklätt med dansmatta,
spegelvägg; helfigur
inredning: stolar, hållare för mattrullar, fasta dansstänger, projektionsduk,
whiteboard
apparater; ljudanläggning, dator, tele, AV-teknik
installationer; dagsljus/allmänljus/punktljus, el, tele, nätverk, golvvärme (vägghängda radiatorer fungerar inte) temperaturkontroll viktig,
vent extra (jmfr idrottshall)
samband; GG/GKF/Frd, UKH/GG/GKF/Inre entré, UKH/GG/GKF/wc/hwc,
GG/GKF/Danslokal 2
- 025 GG/GKF/Frd
personalyta, 20 m2
funktion; förvaring av rekvisita, dansutrustning, bord, stolar, skärmar, etc.
inredning; hyllor, skåp
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: UKH/kontor
- 026 GG/GKF/omklädningsrum dam
publik yta, 40 m2, 30 pers
funktion: omklädning för dam/flick inför träning i danslokalerna
inredning: klädkrokar, skåp, bänkar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: i direkt anslutning till UKH/GG/GKF/Inre entré
- 027 GG/GKF/omklädningsrum herr
publik yta, 20 m2, 10 pers
funktion: omklädning för dam/pojk inför träning i danslokalerna
inredning: klädkrokar, skåp, bänkar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: i direkt anslutning till UKH/GG/GKF/Inre entré
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- 028 GG/GKF/dusch 1
publik yta, 10 m2
funktion; hygien, efter dansträning, 3 duschplatser
inredning; handdukskrokar
installationer; avlopp, duscharmaturer, allmänljus
apparater: samband: GG/GKF/omklädningsrum dam
- 029 GG/GKF/dusch 2
publik yta, 5 m2
funktion; hygien, efter dansträning, 2 duschplatser
inredning; handdukskrokar
installationer; avlopp, duscharmaturer, allmänljus
apparater: samband: GG/GKF/omklädningsrum herr
- 030 GG/GKF/wc 1
publik yta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: GG/GKF/omklädningsrum dam
- 031 GG/GKF/wc 2
publik yta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: GG/GKF/omklädningsrum herr
- 032 GKF/teater/scenrum
publik/personalyta, 700 m2, innefattar auditorium+scen+sidoscener,
7 m fri takhöjd,
300 personer i publik och 25 personer på scenen
funktion: plats för sittande publik, scen för framträdande synlig för publik,
sidoscener som löper kring 3 sidor av scenen där rekvisita och skådespelare
ryms inför att de skall in på den för publiken synbara delen av scenen,
separata flöden för publik och personal, minst 2 utgångar från lokalen varav en är 		
ett lastintag (3500 mm x 2500 mm)
inredning: reglat trägolv med svikt i hela lokalen, sittplatser för ca 300 personer 			
sittande publik i mobilt gradängsystem, råsystem (rektangulärt) i hela takytan, 			
dansmatta på rulle för scenen,
installationer: el, tele, nätverk, avlopp, vatten, ej dagsljus/allmänljus/scenljus, 			
akustik; ljudabsorbenter, hörslinga, skensystem för scentextilier och fonder
apparater: ljud- och ljusanläggning för teater, AV-teknik, kontrollbord, motorer för 			
råssystem
samband; Gem/huvudentré
- 033 GKF/teater/ljud- och ljuskontrollrum
personalyta, 20 m2, 2 pers.
funktion: styrning av scenteknik, visuell kontakt med scenen
inredning: mixer- och kontrollbord, 2 arbetsstolar, fönsterparti mot scenrum
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus, arbetsbelysning,
apparater; mixerbord, dator, kontrollbord, etc.
samband: GKF/teater/scenrum
- 034 GKF/teater/loge 1
personalyta, 20 m2, 4 pers
funktion: omklädning, vila för skådespelare
inredning; stolar, bord, spegel, skåp, klädhängare
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus/punktljus
apparater: samband: GKF/teater/scenrum
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- 035 GKF/teater/loge 2
personalyta, 20 m2, 4 pers
funktion: omklädning, vila för skådespelare
inredning; stolar, bord, sminkbord, spegel, skåp
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus/punktljus
apparater: samband: GKF/teater/scenrum
- 036 GKF/teater/loge 3
personalyta, 20 m2, 4 pers
funktion: omklädning, vila för skådespelare
inredning; stolar, bord, sminkbord, spegel, skåp
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus/punktljus
apparater: samband: GKF/teater/scenrum
- 037 GKF/teater/sminkrum
personalyta, 20 m2, 4 pers
funktion: sminkning av skådespelare
inredning; stolar, sminkbord, spegel, skåp
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus/punktljus/arbetsbelysning sminkbord
apparater: samband: GKF/teater/scenrum, GKF/teater/loge 1-2
- 038 GKF/teater/wc
personalyta, 8 m2
inredning; standardinredning för wc, 2 st wc-platser
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: GKF/teater/loge 1-2/sminkrum
- 039 GKF/teater/hwc 1
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc
apparater: samband: GKF/teater/loge 1-2/sminkrum/wc 1
- 040 GKF/teater/frd
personalyta, 50 m2
funktion; förvaring av rekvisita och utrustning för teater
inredning; hyllor, skåp
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: GKF/teater/scenrum, GKF/teater/inlast, GKF/teater/verkstad
- 041 GKF/teater/dusch 1
personalyta, 20 m2
funktion; hygien för skådespelare, 2 st duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: GKF/teater/loge 1-3
- 042 GKF/teater/dusch 2
personalyta, 20 m2
funktion; hygien för skådespelare, 2 st duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: GKF/teater/loge 1-3
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- 043 GKF/teater/verkstad
personalyta, 50 m2
funktion; tillverkning och underhåll av rekvisita och scenerier för teater
inredning; arbetsbord, skåp, stolar, bord, dragskåp, sprutskåp, diskbänk med 			
utslagsho, tvättställ,
installationer; el, allmänljus, arbetsplatsbelysning, avlopp med partikelavskiljare, 			
vatten, extra vent, brandlarm,
apparater; handverktyg för snickeriarbeten, dragskåp, sprutskåp,
samband: GKF/teater/lastintag, GKF/teater/frd, GKF/teater/scenrum
- 044 GKF/teater/lastintag
personalyta, 30 m2
funktion; lastintag för teater och scenrum, sluss och temporär förvaring av gods, 			
personalentré för personal/skådespelare
inredning; dörrar anpassade efter gods enligt senare spec.
installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; samband: GKF/teater/verkstad, GKF/teater/frd, GKF/teater/scenrum
- 045 GKF/teater/repetitionsrum 1
personalyta, 150 m2, 50 pers.publik + 20 pers.personal
funktion; repetition för skådespelare, visst framförande
inredning; installationer; el, tele, nätverk, hörslinga, allmänljus, teaterljus, vatten
apparater; ljud- och ljusanläggning, AV-teknik
samband: GKF/teater/lastintag, GKF/teater/loge 1-2
- 046 GKF/teater/repetitionsrum 2
personalyta, 50 m2
funktion; repetition för skådespelare
inredning; installationer; el, tele, nätverk, hörslinga, allmänljus, teaterljus, vatten
apparater; ljud- och ljusanläggning, AV-teknik
samband: GKF/teater/lastintag, GKF/teater/loge 1-2
- 047 GKF/utställningslokal
publik yta, 300 m2
funktion; lokal för exponering/utställning
inredning; exponeringsmöbler; montrar, podier, skärmar, etc,
ytskikt; trägolv, väggmaterial lämpligt för upphängning och montering
installationer; el, tele, nätverk, hörslinga,
dagsljus/allmänljus/punktljus/utställningsljus
apparater; AV-teknik
samband: Gem/huvudentré, GKF/ateljéer, GKF/utställningshall/frd, GKF/inlast
- 048 GKF/ateljé
publik yta, 100 m2, 50 pers
funktion; lättare hantverk; måla, pyssla, klippa, limma, etc
inredning; arbetsbord, stolar, diskbänk med utslagsho, skåp,
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus, vatten, avlopp med
partikelavskiljare
apparater; AV-teknik, enklare elektriska handverktyg
samband: GKF/utställningslokal, GKF/datorrum
- 049 GKF/datorrum
publik yta, 30 m2
funktion; arbetsrum för arbete vid datorer
inredning; arbetsbord/datorbord, arbetsstolar, skåp
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/arbetsbelysning
apparater; datorer, skärmar, AV-teknik, skrivare
samband: GKF/ateljé
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- 050 GKF/utställning/frd1
personalyta, 60 m2
funktion; förvaring av utrustning och material för utställningsverksamhet
inredning; skåp, hyllor, packbord
installationer; el, allmänljus, larm
apparater; samband: GKF/utställningslokal, GKF/ateljé
- 051 GKF/utställning/frd2
personalyta, 30 m2
funktion; förvaring av kommunens konstsamling
inredning; skåp, hyllor
installationer; el, allmänljus, larm, klimat
apparater; samband: GKF/utställningslokal, GKF/ateljé
- 052 GKF/utställning/frd3
personalyta, 30 m2
funktion; förvaring av utrustning och material för bildverksamheterna; ateljé/
datorarbete
inredning; skåp, hyllor
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: GKF/utställningslokal, GKF/ateljé
- 053 GKF/utställning/Administration
personalyta, 15 m2, 1-2 personer
funktion; arbetsrum för administrativ personal för utställningshandläggare
inredning; 1 st administrativ arbetsstation; arbetsbord 1500X800mm/arbetsstol/
skrivbordshurts/hylla 2100x800x400mm, stol, bord, tidskrifthylla, whiteboard
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/arbetsplatsbelysning
apparater; datorer, skärm, skrivare, telefon
samband: GKF/utställningslokal, GKF/ateljé
- 054 GFF/FH/Administration
personalyta, 50 m2, 3-5 personer
funktion; arbetsrum för administrativ personal för föreningsliv
inredning; 3 st administrativa arbetsstationer; arbetsbord 1500X800mm/
arbetsstol/skrivbordshurts/hylla 2100x800x400mm, stolar, bord, tidskrifthylla, 			
whiteboard
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/arbetsplatsbelysning
apparater; datorer, skärmar, skrivare, telefoner
samband: GFF/FH/mötesrum 1-3
- 055 GFF/FH/mötesrum 1
publik yta, 30 m2, 20 pers.
funktion; mötesrum föreningsliv
inredning; konferensmöbler; bord och stolar, skåp
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus, hörslinga
apparater; AV-teknik,
samband: GFF/administration, GFF/mötesrum 2-3
- 056 GFF/FH/mötesrum 2
publik yta, 20 m2, 10 pers.
funktion; mötesrum föreningsliv
inredning; konferensmöbler; bord och stolar, skåp
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus
apparater; AV-teknik,
samband: GFF/administration, GFF/mötesrum 1 och 3
- 057 GFF/FH/mötesrum 3
publik yta, 20 m2, 10 pers.
funktion; mötesrum föreningsliv
inredning; konferensmöbler; bord och stolar, skåp
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus, hörslinga
apparater; AV-teknik,
samband: GFF/administration, GFF/mötesrum 1-2
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- 058 GFF/FH/förråd
personalyta, 10 m2
funktion; förvaring av kontorsmateriel och utrustning för FH
inredning; skåp och hyllor
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: GFF/administration, GFF/mötesrum 1-3
- 059 GFF/FH/personalrum
personalyta, 40 m2, 5 pers.
funktion; pausrum för administrativ personal/FH, kök för mötesrum
inredning; sittmöbler, bord, pentry
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus
apparater; kaffekokare, kylskåp, mikrovågsugn
samband: GFF/FH/administration, GFF/FH/mötesrum 1-3
- 060 GFF/FH/wc
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: GFF/FH/personalrum
- 061 GFF/FH/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: GFF/FH/personalrum
- 062 SGP/GFF/FH/konferens/mötesrum 1
publik yta, 90 m2, 60 pers
funktion; mötesrum, delbart i 3 rum (ca 30 m2/rum)
inredning; vik-/skjutväggar; ljudklassade; högt samtal hörs ej, konferensmöbler; 			
bord och stolar, skåp
installationer; el, tele, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus, hörslinga
apparater; AV-teknik,
samband: SGP/mötesrum 2, wc/hwc
- 063 SGP/konferens/administration/förråd
personalyta, 50 m2
funktion; förvaring av konferensutrustning och kontorsmateriel; stolar, bord,
AV-skåp, förvaringsenheter, papper, skrivarmaterial, blädderblock, etc
inredning; skåp och hyllor
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/konferens/mötesrum 1-2/administration/kontor
- 064 SGP/beredningskök
personalyta, 100 m2, 1-5 personer
funktion: kök för beredning och servering av redan tillagad mat (från
cateringservice), viss tillagning som t ex smörgåsar
inredning; köksinredning; diskbänk med utslagsho, arbetsbänkar, underskåp, 			
överskåp,
apparater: kyl och frys, spis med ugn, mikrovågsugnar, kaffekokare, vattenkokare, 		
diskmaskin (huvmaskin), stekhäll, fläkt/utsug
installationer; el, vatten, nätverk, extra ventilation, dagsljus/allmänljus/
arbetsbänksbelysning
samband: GG/restaurangkök för möjlighet till samnyttjande
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- 065 SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/ beredningskök
- 066 SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar
- 067 SGP/beredningskök/omklädningsrum/damer
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: - 068 SGP/beredningskök/omklädningsrum/damer/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar
- 069 SGP/beredningskök/wc h
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 070 SGP/beredningskök/wc d
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 071 SGP/beredningskök/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 072 SGP/beredningskök/vilrum
personalyta, 4 m2, 1 pers.
inredning; brits, fåtölj,
installationer: allmänljus, el
apparater: samband: SGP/beredningskök/personalrum
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- 073 SGP/beredningskök/personalrum
personalyta, 20 m2, 10 pers.
inredning; pentry, bord, stolar, förvaring
installationer: dagsljus/allmänljus/arbetsbänkbelysning, el, nätverk, vatten,
avlopp, extra ventilation
apparater: kyl, mikrovågsugn, kaffekokare, vattenkokare,
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 074 SGP/bowling/bowlinghall
publik yta, 550 m2, 80 pers. (publik 50 pers./spelare 25 pers./personal 5 pers.)
funktion; bowlingbanor (450 m2), publikplats/servering (95 m2)
inredning; bowlingbanor, bord, stolar, receptions-/serveringsdisk, pentry, skåp, 			
hyllor,
installationer; el, allmänljus/punktljus/arbetsplatsbelysning, extra vent, vatten, 			
avlopp
apparater; bowlingbaneteknik, dator, skärm, telefon, microvågsugn, kaffekokare, 			
vattenkokare, kylskåp, ljud- och ljusanläggning
samband: SGP/reception
spec: tävlingsspelare önskar inte publik insyn vilket anses störande för spelet
- 075 SGP/bowling/maskinrum
personalyta, 15 m2, 1 person
funktion; maskinrum för bowlingbaneteknik
inredning; dubbeldörrar med extra mått för transport av maskiner och maskindelar
installationer; el, allmänljus, ljudisolerat
apparater; maskineri
samband: SGP/bowling/bowlinghall
- 076 SGP/bowling/förråd 1
personalyta, 20 m2
funktion; förvaring av materiel för underhåll av bowlingbanor
inredning; skåp och hyllor
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/bowling/bowlinghall
- 077 SGP/bowling/omklädningsrum/herrar
publik yta, 30 m2, 20 pers
funktion: omklädningsrum för bowlingspelare
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/bowling/bowlinghall
- 078 SGP/bowling/omklädningsrum/herrar/dusch
publik yta, 10 m2
funktion; hygien för bowlingspelare, 3 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 3 duscharmaturer
samband: SGP/bowling/omklädningsrum/herrar
- 079 SGP/bowling/omklädningsrum/damer
publik yta, 30 m2, 20 pers
funktion: omklädningsrum för bowlingspelare
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/bowling/bowlinghall
- 080 SGP/bowling/omklädningsrum/damer/dusch
publik yta, 10 m2
funktion; hygien för bowlingspelare, 3 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/bowling/omklädningsrum/herrar
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- 081 SGP/bowling/wc d
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/bowling/omklädningsrum/damer
- 082 SGP/bowling/wc h
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/bowling/omklädningsrum/herr
- 083 SGP/bowling/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: SGP/bowling/omklädningsrum
- 084 SGP/bowling/förråd 2
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av bowlingutrustning för spelare
inredning; skåp och hyllor, låg förvaring då utrustningen är tung
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/bowling/omklädningsrum
- 085 Gem/fastighetsskötare/administration
personalyta, 20 m2, 2 pers.
funktion; arbetsrum för fastighetsskötare, administration, möte
inredning; 2 st administrativa arbetsstationer; arbetsbord 1500X800mm/
arbetsstol/skrivbordshurts/hylla 2100x800x400mm, stolar, bord, whiteboard
installationer; el, tele, nätverk, allmänljus/arbetsplatsbelysning
apparater; dator, skärm, skrivare, telefon
samband: SGP/administration/kontor
- 086 Gem/fastighetsskötare/centralförråd
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av materiel/material för underhåll och skötsel av SGP’s
verksamhet; stolar, bord, förvaringsenheter, ljuskällor, armaturer, stegar, verktyg, 			
elutrustning, etc.
inredning; skåp och hyllor, dubbeldörrar med extra mått för inlast,
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/fastighetsskötare/kontor, lastintag, huvudstråk i
kommunikationen
- 087 Gem/fastighetsskötare/grovförråd
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av materiel/material för underhåll och skötsel av SGP’s
verksamhet; materiel som är mindre känsligt för klimatpåverkan
inredning; skåp och hyllor, dubbeldörrar med extra mått för inlast,
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: lastintag
spec: utrymmet behöver inte vara uppvärmt, kan vara ”utanpåliggande” men
låsbart
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- 088 Gem/fastighetsskötare/verkstad
personalyta, 50 m2
funktion; tillverkning och underhåll av fastigheten
inredning; arbetsbord med skruvstäd, hyvelbänk, skåp, hyllor
installationer; el för maskiner (3-fas), allmänljus, arbetsplatsbelysning, avlopp 			
med partikelavskiljare, vatten, extra vent, brandlarm,
apparater; vissa maskiner för trä- och metallbearbetning, handverktyg för
snickeriarbeten, dragskåp, sprutskåp,
samband: SGP/fastighetsskötare/centralförråd
- 089 Gem/fastighetsskötare/materialförråd
personalyta, 30 m2
funktion; förvaring av material för fastighetsunderhåll; trä, metall, plast, textil, 			
färg, glas, etc.
inredning; skåp och hyllor, dubbeldörrar med extra mått för inlast,
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: lastintag
- 090 Gem/personal/omklädningsrum/herrar
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: - 091 Gem/personal/omklädningsrum/herrar/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/personal/omklädningsrum/herrar
- 092 Gem/personal/omklädningsrum/damer
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: - 093 Gem/personal/omklädningsrum/damer/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/personal/omklädningsrum/herrar
- 094 Gem/personal/wc h
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/personal/omklädningsrum
- 095 Gem/personal/wc d
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/personal/omklädningsrum
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- 096 Gem/personal/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: SGP/personal/omklädningsrum
- 097 Gem/personal/kök
personalyta, 40 m2, 20 pers.
inredning; köksinredning, bord, stolar, förvaring
installationer: dagsljus/allmänljus/arbetsbänkbelysning, el, nätverk, vatten,
avlopp, extra ventilation
apparater: kyl, frys, spis, mikrovågsugnar, kaffekokare, vattenkokare,
samband: SGP/personal/omklädningsrum
- 098 Gem/personal/vilrum
personalyta, 4 m2, 1 pers.
inredning; brits, fåtölj,
installationer: allmänljus, el
apparater: samband: SGP/personal
- 099 SGP/nöje/nöjeshall (exkl. scenen)
publik yta, 900 m2, ca 600 - 1 000 pers. beroende på om de står/sitter.
funktion: samlingssal med dansgolv (200 m2), servering vid bord och över disk,
inredning; bardisk, pentry, stolar, bord, förvaringsmöbler,
installationer: dagsljus/allmänljus/punktljus/discoljus, scenljus, el, tele, nätverk, 			
extra vent, vatten, avlopp, larm, hörslinga
apparater: kassaapparat, kvittoskrivare, dator, skärm, ljud- och ljusanläggning,
samband: - 100 SGP/nöje/scen
personalyta, 100 m2, 10 pers.
funktion: upphöjd scen för artistframträdanden
inredning; scentextilier; fonder och sidostycken, dubbeldörrar med extra mått för 			
lastintag direkt till scenen,
installationer: el, nätverk, trossverk i undertak, sviktande golv, extra vent
apparater: ljud- och ljusanläggning för scen
samband: lastintag direkt på scenen, lastkaj på utsidan, SGP/nöje/stora salen
- 101 SGP/nöje/nöjeshall/ljud- och ljuskontrollrum
personalyta, 20 m2, 2 pers.
funktion: styrning av scenteknik, visuell kontakt med scenen
inredning: mixer- och kontrollbord, 2 arbetsstolar, fönsterparti mot scenrum
installationer: el, tele, nätverk, allmänljus, arbetsbelysning,
apparater; mixerbord, dator, kontrollbord, etc.
samband: SGP/nöjeshall/scen
- 102 SGP/nöje/nöjeshall/scen/förråd 3
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av rekvisita och materiel för scenen samt möbler till
nöjeshallen
inredning; skåp och hyllor, dubbeldörrar med extra mått för inlast,
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/nöje/scen
- 103 SGP/nöje/nöjeshall/scen/förråd 4
personalyta, 6 m2
funktion; förvaring av scenteknik, instrument, förstärkare
inredning; skåp och hyllor, dubbeldörrar med extra mått för inlast,
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/nöje/scen
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- 104 SGP/nöje/scen/loge 1
personalyta, 30 m2, 6 personer
funktion; omklädning, smink, vila för artister
inredning; sminkbord, tvättställ, pentry, soffa, fåtöljer, bord, stolar, klädhängare,
helkroppsspegel
installationer; el, dagsljus/allmänljus/ljus vid sminkbord, vatten, avlopp, extra 			
ventilation, nätverk, telefon,
apparater; microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare, kylskåp
samband: SGP/nöje/scen
- 105 SGP/nöje/scen/loge 2
personalyta, 30 m2, 6 personer
funktion; omklädning, smink, vila för artister
inredning; sminkbord, tvättställ, pentry, soffa, fåtölj, bord, stolar, klädhängare,
helkroppsspegel
installationer; el, dagsljus/allmänljus/ljus vid sminkbord, vatten, avlopp, extra 			
ventilation, nätverk, telefon,
apparater; microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare, kylskåp
samband: SGP/nöje/scen
- 106 SGP/nöje/scen/loge 3
personalyta, 20 m2, 4 personer
funktion; omklädning, smink, vila för artister
inredning; sminkbord, tvättställ, pentry, soffa, fåtölj, bord, stolar, klädhängare,
helkroppsspegel
installationer; el, dagsljus/allmänljus/ljus vid sminkbord, vatten, avlopp, extra 			
ventilation, nätverk, telefon,
apparater; microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare, kylskåp
samband: SGP/nöje/scen
- 107 SGP/nöje/scen/loge 4
personalyta, 20 m2, 4 personer
funktion; omklädning, smink, vila för artister
inredning; sminkbord, tvättställ, pentry, soffa, fåtölj, bord, stolar, klädhängare,
helkroppsspegel
installationer; el, dagsljus/allmänljus/ljus vid sminkbord, vatten, avlopp, extra 			
ventilation, nätverk, telefon,
apparater; microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare, kylskåp
samband: SGP/nöje/scen
- 108 SGP/personal/nöje/scen/wc
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc, allmänljus
apparater: samband: SGP/nöje/loge 1-2
- 109 SGP/personal/nöje/scen/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur, allmänljus
apparater: samband: SGP/nöje/loge 1-2
- 110 SGP/personal/nöje/scen/dusch 1
personalyta, 9 m2, 1 pers.
inredning; standardinredning för dusch/omklädning
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur, allmänljus
apparater: samband: SGP/nöje/loge 1-2
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- 111 SGP/personal/nöje/scen/dusch 2
personalyta, 9 m2, 1 pers.
inredning; standardinredning för dusch/omklädning
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur, allmänljus
apparater: samband: SGP/nöje/loge 1-2
- 112 Gem/danshall (exkl. scen)
publik yta, 500 m2, -200 pers.
funktion: samlingssal med dansgolv (200 m2), servering vid bord och över disk,
inredning; stolar, bord, förvaringsmöbler,
installationer: dagsljus/allmänljus/punktljus/discoljus, scenljus, el, tele, nätverk, 			
extra ventilation, vatten, avlopp, larm, hörslinga
apparater: ljud- och ljusanläggning,
samband: - 113 Gem/dans/scen
personalyta, 30 m2, 6 pers.
funktion: upphöjd scen för artistframträdanden
inredning; scentextilier
installationer: el, nätverk, trossverk i undertak, sviktande golv, extra vent
apparater: ljud- och ljusanläggning för scen
samband:SGP/danshall
- 114 Gem/dans/kök
personalyta, 20 m2, 2 pers.
funktion: enkel tillagning och uppvärmning av förtäring och dryck, fika, kaffe, kyld dryck.
inredning; pentry, arbetsbänk, serveringsdisk
installationer: el, nätverk, vent, vatten, avlopp
apparater: kyl och frys, microvågsugn, kaffekokare, vattenkokare
samband: SGP/dans/danshall
- 115 Gem/dans/administration
personalyta, 10 m2, 1 person
funktion; arbetsrum för administrativ personal
inredning; 1 st administrativ arbetsstation; arbetsbord 1500X800mm/arbetsstol/
skrivbordshurts/hylla 2100x800x400mm, kassaskåp/säkerhetsskåp
installationer; el, tele, nätverk, allmänljus/arbetsplatsbelysning
apparater; dator, skärm, skrivare, telefon
samband: SGP/danshall
- 116 Gem/dans/förråd
personalyta, 40 m2
funktion; förvaring av bord och stolar, staket, podier, etc
inredning; skåp och hyllor
installationer; el, allmänljus
apparater; samband: SGP/danshall
- 117 Gem/dans/omklädningsrum/herrar
publik yta, 30 m2, 20 pers
funktion: omklädningsrum för dansdeltagare
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/danshall
- 118 Gem/dans/omklädningsrum/herrar/dusch
publik yta, 10 m2
funktion; hygien för dansdeltagare, 2-3 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/dans/omklädningsrum/herrar
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- 119 Gem/dans/omklädningsrum/damer
publik yta, 30 m2, 20 pers
funktion: omklädningsrum för dansdeltagare
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/danshall
- 120 Gem/dans/omklädningsrum/damer/dusch
publik yta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2-3 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/dans/omklädningsrum/damer
- 121 Gem/dans/wc
publik yta, 20 m2, rymmer 5 st wc-platser
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/personal/omklädningsrum
- 122 Gem/dans/urinoar
publik yta, 10 m2, 5 pers.
inredning; standardinredning för urinoar
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för urinoar
apparater: samband: SGP/dans/omklädningsrum, SGP/danshall
- 123 Gem/dans/hwc
publik yta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: SGP/dans/omklädningsrum, SGP/danshall
- 124 SGP/serviceorg./omklädningsrum/herrar
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: SGP/ beredningskök
- 125 SGP/serviceorg./omklädningsrum/herrar/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar
- 126 SGP/serviceorg./omklädningsrum/damer
personalyta, 15 m2, 10 pers
funktion: omklädningsrum för personal
inredning; bänkar, skåp, klädkrokar
installationer: el, allmänljus
apparater: samband: -
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- 127 SGP/serviceorg./omklädningsrum/damer/dusch
personalyta, 10 m2
funktion; hygien för personal, 2 duschplatser
inredning; installationer; el, allmänljus, avlopp, vatten
apparater; 2 duscharmaturer
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum/herrar
- 128 SGP/serviceorg./wc h
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 129 SGP/serviceorg./wc d
personalyta, 4 m2
inredning; standardinredning för wc
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för wc
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 130 SGP/serviceorg/hwc
personalyta, 9 m2
inredning; standardinredning för hwc, duschdraperi
ytskikt: klinker golv, kakel vägg
installationer: standardinredning för hwc, avlopp, duscharmatur
apparater: samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 131 SGP/serviceorg/vilrum
personalyta, 4 m2, 1 pers.
inredning; brits, fåtölj,
installationer: allmänljus, el
apparater: samband: SGP/beredningskök/personalrum
- 132 SGP/serviceorg/personalrum
personalyta, 20 m2, 10 pers.
inredning; pentry, bord, stolar, förvaring
installationer: dagsljus/allmänljus/arbetsbänkbelysning, el, nätverk, vatten,
avlopp, extra ventilation
apparater: kyl, mikrovågsugn, kaffekokare, vattenkokare,
samband: SGP/beredningskök/omklädningsrum
- 133 SGP/Kafé/försäljning
personalyta, 30 m2, - 2 pers.
funktion; exponering, försäljning, viss beredning
inredning; kassadisk, kyldisk, diskbänk, köksinredning; bänk, skåp, kylskåp.
apparater; kassaapparat, kortläsare, kvittoskrivare, skrivare, dator, telefon,
kaffekokare, värmeplattor, mikrovågsugn, spis.
installationer; el, nätverk, ej dagsljus/allmänljus/punktljus/arbetsbelysning,
vatten, diskho, extra vent.
samband; kafé/servering, huvudentré, wc pers, kaféadm, bowling, reception
- 134 SGP/Kafé/servering
publik yta, 90 m2, 50 pers.
funktioner; förtäring vid bord, paus		
inredning; stolar, bord, bänkar, tidningsställ
apparater; installationer; el, nätverk, dagsljus/allmänljus/punktljus
samband; Kafé/försäljning, huvudentré, wc/hwc publ., bowling, reception
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- 135 SGP/Kaféadministration
personalyta, 10 m2, 1 pers.
funktion; förvaring
funktion; administrativ plats för butik, förvaring, 1 pers.
inredning; arbetsstation; arbetsbord 1500 mm x 700mm, rullhurts, arbetsstol,
installationer; el, nätverk, allmänljus/arbetsplatsbelysning
samband; Kafé/försäljning,
- 136 SGP/Kafé/frd
personalyta, 10 m2
funktion; förvaring
inredning; hyllor
apparater; dator, telefon, skrivare
installationer; allmänljus, el,
samband; Kafé/försäljnin
- 137 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Se bif. separat lokalprogram från storkökskonsult.
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Samnyttjande/yteffektivisering
För att uppnå ett yteffektivt nyttjande av lokalerna föreslås följande upplägg kring
samnyttjande av lokaler i fastigheten:
- Motions- och sällskapsdans (Västbo sportdansförening och Gammeldansföreningen) delar danslokal med scen. Här kan även tänkas att nöjesscenen
inkluderas, beroende på inriktning av nöjesevenemang, till exempel dansbands			
uppträdanden där publiken i huvudsak vill dansa till musiken. Skulle nöjesscenen
fokusera på mindre konserter (700-800 personer) skulle behoven kring scenen 			
säkert kunna mötas. Storleken på dansgolvet delar de, och likaså behovet av sitt			
platser vid bord. I denna lokal kan även Gislaved Drum & Drill Corps bedriva repetitioner och framträdanden. Bingoalliansen kan med fördel använda sig av denna 			
lokal.
SGP och Gem har båda angivit behov av lokal med ett stort dansgolv med scen, 			
samt yta med sittplatser vid bord. En samordning och anpassning av verksamheternas dimensionering skulle kunna innebära att de kunde samnyttja en sådan
lokal.
SGP har angivit 900 m2 för dansgolv och sittplatser, samt 90 m2 för scen.
Gem. har 500 m2 för dansgolv och sittplatser, samt 30 m2 för scen.
En yta om cirka 700 m2 för dansgolv och sittplatser, samt en scen på 60 m2,
skulle kunna möta verksamheternas behov, förutsatt att SGP kan acceptera en 			
lägre personantalsdimensionering (700m2 i stället för 1 000m2) samt en
mindre scen då teateranpassningen av scenen inte är nödvändig med en teaterlo-			
lokal med scen i direkt närhet i samma fastighet (032 Scenrum 700 m2).
Även loger och hygienutrymmen i anslutning till danshallsfunktionen kan
samordnas.
Samordningsvinst: cirka 800 m2
- Teater, dansuppträdanden, och musikuppträdanden (pop/rock/etcetera.) har
liknande krav på typ av scen, auditorium och biutrymmen. Med en flexibel sittplatssektion skulle lokalen kunna nyttjas som föreläsningssal, mässhall, etcetera. 		
Om golvytan framför scenen är friställd finns möjligheter för till exempel Gislaved 			
Drum & Drill Corps bedriva repetitioner och framträdanden.
- Konferensverksamheten (SGP) och Föreningarnas Hus har liknande mötesverksamhet. En uppsättning med möteslokaler, uppbyggda kring någon större
(avdelbar) och några mindre, dimensionerade efter målgruppernas behov skulle
kunna vara optimalt.
SGP, GG/RLP och GFF har alla angett behov av mötesrum för olika verksamheter. 			
En samordning av dessa typer av lokaler, skulle innebära yteffektivisering.
SGP har angett 90 m2 (062 mötesrum 1, 90 m2), GG/RLP har angett 96 m2 i sitt 		
lokalprogram, och GFF har angett 70 m2 för sina mötesrum.
Ett antagande vore att GG/RLP kunde nyttja de övriga två parternas mötesrum för 		
sin undervisning och handledning.
Samordning: cirka 100 m2
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Stiftelsen Gisleparkens beredningskök delar delvis lokaler. Restaurangverksamheterna, RLP och GSP kan
samordnas i den mån nyttjandet kan regleras så att de skilda verksamheterna
inte stör varandra. Till exempel måste separata torr-, kyl- och frysförråd rymmas 			
på ytorna. Det kan även handla om för verksamheterna separata verktyg och
utrustning. Ytbesparingarna står att finna i arbetsbänkar, avställningsytor, disk,
beredning, uppläggning, etcetera.
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SGP har angivit cirka 100 m2 i ytbehov för beredningskök i verksamheten. Den 			
funktionen skulle kunna samordnas med GG/RLP restaurangkök (137 Restaurangoch livsmedelsprogrammet 1072 m2). Förutsatt att former för samnyttjande kan 			
upprättas bör SGP kunna helt förlita sig till ytan tillskriven GG/RLP.
Samordningsvinst: cirka 100 m2
- Kaféverksamhet har angivits av tre verksamheter (SGP/GG/GEM), och bör samordnas så att det finns ett offentligt kafé i fastigheten/på området. Även RLP’s
serveringslokal/restaurang bör kunna samordnas med dessa ytor. Det kommer
att kräva att serveringsytan kan delas av och stängas till under de tider då undervisning sker i lokalen. Den funktionen bör även kunna gynna möjligheten att ha
avskilda evenemang i serveringen.
SGP, Gem och GG/RLP har alla tre angivit kaféverksamhet i sina verksamhets			
program. Om dessa samordnas till en sådan verksamhet, sparar det 140 m2 hos
en av parterna SGP/Gem, samt 130 m2 hos GG/RLP
Samordningsvinst: cirka 300 m2
GG/RLP och Gem har angivit varsin serveringslokal. GG/RLP har ca 100m2, och
Gem har angivit 90 m2. Det skulle räcka med en sådan yta, om sittplatser vid
bord relaterat till kaféfunktionen kan inrymmas i entrésituationen, 001 Huvudentré 300 m2.
Samordningsvinst: cirka 100 m2
- Gislaveds gymnasium och kulturförvaltningen bedriver båda dansundervisning,
dramaundervisning, musikundervisning, skapande verksamhet, med mera. De
studios och ateljéer som är aktuella kan delas mellan grupperna, då den ena 			
nyttjar dem dagtid och den andra på kvällstid.
- Personalfunktioner
Driften av verksameheterna kräver personalytor för respektive verksamhet. Om 			
dessa funktioner kunde centraliseras i fastigheten skulle ytterligare ytbesparingar 			
göras. SGP och Gem har 111 m2 var, i sina respektive lokalprogram.
GG/RLP och SGP har båda omklädningsrum och personalytor kopplade till köksfunktionen om 91 m2 i sina lokalprogram. Om Restaurangköket kan samnyttjas 			
bör dessutom även dessa ytor vara aktuella att brukas gemensamt.
Samordningsvinst: cirka 200 m2
Till dessa samordningsvinster kan ytterligare mindre ytor vara föremål för
samordning, till exempel förråd och administration.

Vilka verksamheter är lämpliga att samordna, och hur organiseras det på bästa
sätt?
Vilka verksamheter passar inte in i fastigheten, och vart omlokaliseras dessa?
- Den mest svårplacerade verksamheten är nöjesverksamheten. Nuvarande dimensionering, målgrupp och brukande gör den olämplig att samplacera med de flesta övriga
verksamheter.
Hur skall de stora ytkrävande verksamheterna samordnas, utan att konflikter uppstår?
Om de ovanstående samordningarna samt viss ytterligare yteffektivisering av lokaler
kan genomföras på ett rationellt sätt, är bedömningen att det går att minska den
totala brukasarean med cirka 1700 m2, till totalt cirka 6500 m2.
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(Bruksytan är utan kommunikationsytor som korridorer, men inklusive hygienutrymmen.)
Det skulle innebära en tillbyggnad om cirka 2 500 m2 till den befintliga byggnaden.
Ytterligare minskningar av ytor är inte möjliga i någon större utsträckning, utan att påverka verksamhetens förutsättningar. Konsekvenserna blir då att verksamheterna inte
kan uppfylla sina uppställda mål eller uppdragsbeskrivningar.
Skall ytorna minskas ytterligare handlar det om att ta bort hela verksamheter ur programmet och bereda dem lokaler i annan fastighet.

Riktlinjer för planeringsarbete
Arbetsmiljö;
i enlighet med Arbetsmiljölagens krav och föreskrifter i AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Ekologisk aspekt;
Gislaveds kommun har i ”Miljöpolicy för Gislaveds kommun” angivit övergripande riktlinjer för sitt miljöarbete inom kommunen.
I övrigt är de nationella miljömål som riksdagen beslutade om 1999 och som skall
vara uppnådda 2050, Agenda-21 från Rio de Janeiro 1992, och Kyotoprotokollet
1997 viktiga dokument i sammanhanget.
Tillgänglighet;
Gislaveds kommun har i ”Tillgänglighetsstrategi” formulerat kraven på verksamhetens
lokaler.
Målgrupper;
allmänheten, i hela kommunen. Prioriterad målgrupp är ungdomar.
Identitet;
Gislaveds kommun har formulerat en för kommunen övergripande visionsbeskrivning
som också kan fungera som en identitetsbeskrivning: ”Kan man säja’t så kan man
göra’t.”
Tre tydliga kärnvärden anges; trygghet, trovärdighet och tillgänglighet.
Den är daterad 2003 och anges gälla för tio år framåt, till och med 2013. På kommunens hemsida anges visionen sträcka sig till 2015, dock finns den inte tillgänglig.
Visionen finns sedan nedbruten i målbeskrivningar för varje förvaltning.
För ett vidare gestaltningsarbete med lokalerna bör visionen och kärnvärden brytas
ned i mer specifika, detaljerade och nyanserade beskrivningar. Identitesbeskrivningar
bör utvecklas för den gemensamma situationen, så väl som för varje enskild verksamhet.
Under intervjuer och workshops med personal och målgrupper har ett antal värdeladdade ord återkommit oberoende av vilken grupp det gäller. På samma sätt har det vid
bildbaserade övningar återkommit bilder som representerat förväntningarna på den
kommande lokalförändringen.
Dessa ord och bilder kan tjäna som grund för ett vidare arbete med att utveckla tyd57

liga visons- och identitetsbeskrivningar för projektet. De är i sin tur viktiga för att kommunikationen med de arkitekter som skall arbeta med att utforma den nya miljön. Ett
mycket viktigt redskap för att brukaren/beställaren skall kunna styra gestaltningsprocessen. Genom att referera till detta material kan gestaltningsarbetet bli mer inriktat
på de värden och upplevelser som är centrala för verksamheterna.
Nedan följer dessa bilder och ord:

Gemenskap		
Tillgängligt		
Välkomnande			
Kreativt			
Avkoppling		
Aktivitet
(Orden skall inte kopplas samman med bilderna ovan, utan är självständiga beskrivningar av värden
kopplade till projektet.)

							
Etik;
Gislaveds kommun har ingen separat etik-förklaring kopplad till sin verksamhet, men
mycket i visionsbeskrivningen är kopplat till etiska ställningstaganden. Till exempel
finns målbeskrivningar för demokrati- och jämställdhetsarbetet i kommunen. Dessa
bör beaktas.
Säkerhet;
Gislaveds kommun har ingen övergripande säkerhetspolicy, men socialförvaltningen
har en upprättad säkerhetsplan för sin verksamhet.
I kommunens övergripande vision finns även trygghetsaspekter med som en punkt.
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Kommentarer/iakttagelser av inredningsarkitekt/utredare
- Yteffektivisering och optimering av brukandet är nödvändigt för att få en rimlig
förvaltning av lokalerna. I dag är det populärt att prata om ”flexibla lokaler” som en
lösning på detta. Man tänker sig att lokalerna är så generella i sitt utförande att ”vem
som helst” kan använda sig av dem. Det skulle innebära stora möjligheter till en hög
nyttjandegrad och därmed en god driftsekonomi.
I praktiken är det dock inte så enkelt. Allt för generella lokaler gör samtidigt dem
”omöjliga” att bruka, då de inte uppfyller verskamhetens lokalrelaterade behov i tillräckligt hög grad. Lokalerna blir då ett hinder i stället för ett stöd för verksamheten,
och på så sätt en kostnad.
Flexibelt nyttjande innebär att lokalerna måste ställas om för de olika brukarna. Det
handlar om flytt av möbler och utrustning. Detta sliter på det som skall flyttas och
även på den personal som skall utföra omställningen. I en förlängning är även detta
en kostnad som måste tas med i beräkningen.
Hur flexibla/generella skall våra lokaler vara?
-- Under arbetet med informationsinsamling har ett par stora grupper haft svag representation. Dels är det kvinnor/flickor, och dels är det personer med utländsk
bagrund och invandrare. Det beror inte på att möjlighet inte beretts för dessa grupper, men utfallet vid inbjudningar och förfrågningar har varit svagt. Det kan vara vanskligt att behandla dessa grupper som homogena begrepp. De är kommuninvånare med
vissa behov och preferenser som nödvändigtvis inte styrs av denna grupptillhörighet,
men i underlaget blir det tydligt att dessa varit underrepresenterade. I det vidare arbetet bör detta beaktas.
Hur skall lokalerna vara organiserade och utformade för att
verkligen möta de olika målgruppernas behov?
- I de insamlade underlagen saknas tydliga och detaljerade visions- och identitetsbeskrivningar för verksamheterna. De som finns är mycket generella och inte verksamma. För att inte konflikter och motsatsförhållanden mellan det verksamheterna
försöker kommunicera och det som i praktiken görs, bör en översyn göras. I de verksamhetsprogram som upprättas för de respektive verksamheterna bör identitet och
kommunikation vara en självskriven post. Dessa kan sedan samordnas under de
övergripande organisationernas program och målbeskrivningar, till exempel Gislaved
kommun.
Ett tydligt exempel på en sådan konflikt är de alkoholpolitiska program som upprättats
centralt för kommunen, och de verksamheter där kommunen är huvudman och alkoholutskänkning är en central inomstkälla. När ett kärnvärde för kommunen är ”trovärdighet” uppstår en värdekonflikt, även om kommunen i fallet stiftelsen Gisleparken
endast är stiftare och inte huvudman.
Kommunicerar byggnaden/situationen det vi vill?
Stämmer det med övrig kommunikation?
- För att lösa den konfliktfyllda frågan om alkoholutskänkning i samband med ungdomsverksamhet, vore en tänkbar lösning att Parkhallen byggs om, alt. rivs och ny
byggnad uppförs, och rymde de verksamheter som har kopplingar till alkoholutskänkning. Byggnaden skulle fortfarande ligga på området och förknippas med detta, men
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inte ligga i samma fastighet som den ungdomsdominerade övriga verksamheten. Till
exempel om nöjesverksamheten hade ett lägre tak för besökarantalet vid evenemangen, skulle denna kunna samordnas kring lokal med motions-/nöjes-/tävlingsdans.
Hur skall alkoholutskänkningen integreras i situationen utan att 			
orsaka konflikter?
- Under workshops med ungdomar har framkommit en intressant synpunkt: Det blir
ofta så att när vuxenvärlden skall förse ungdomar med lokaler, blir det för ”färdigt”.
Ungdomar har ofta ett behov av att ta en lokal i besittning, att göra den till ”sin” lokal,
vilket kan ses som en identitetsskapande process. Ur detta skulle kunna utläsas att
delar av lokalerna inte behöver vara så specialanpassade för i förväg uttänkta verksamheter, utan presenteras som en resurs, något som initiativrika ungdomar har till
sitt förfogande, oavsett vilken verksamhet de vill fylla den med. I utgångsläget skulle
det kunna innebära en rätt så ”rå” lokal som medger ett oömt brukande, men också
en utveckling av lokalen sedd under en tidsperiod. Ungdomarna kan då få utveckla
lokalen i önskad riktning allt efter som det visar sig vad de vill använda den till.
Hur skapar vi en miljö som i praktiken blir attraktiv för kommunens 			
ungdomar?
- En genomtänkt förrådsstruktur är nödvändig i fastigheten. Centralförråd och lokalförråd måste komplettera varandra för att omställning av lokaler skall gå effektivt och
utan för stort slitage på utrustning, samt minimerad risk för förslitningsskador på personal. Om maximal flexibilitet i lokalbrukandet skall kunna uppnås krävs det att inredning och utrustning kan flyttas från och till lokalerna på ett effektivt och säkert sätt.
Hur mycket måste vi förvara/lagra?
Var behövs flyttbar inredning/utrustning?
- Behöver alla verksamheter egna personalutrymmen; omklädningsrum, hygienutrymmen, vilrum, etcetera? Kan detta samordnas centralt i byggnaden, och nyttjas av alla
verksamheter? I sådana fall skulle det innebära bättre yteffektivitet.
Hur mycket av personalytorna kan centraliseras i fastigheten?
- Det är av stor vikt att samordna interiöra flöden med de flöden som är aktiva i och
utanför byggnaden. För att byggnaden inte skall bli något som stänger av området,
utan snarare binder samman det, måste hela flödessituationen på området Gisle tänkas genom och en samordning ske.
För att få en optimal kombination av verksamheter som delar på lokaler, bör en tidsstudie göras av när målgrupperna rör sig till, från och i verksamheten.
Hur vill vi att målgrupperna skall röra sig? Tid, plats och aktivitet?
- Ett värde i projektet är det profilskapande och mervärdeskapande, som inte bara
kommer den separata verksamheterna till del, utan även hela kommunen.
En aktiv plats som lockar människor till sig, och som har kvaliteter som är unika genererar många goda bieffekter. De resurser som läggs ned på byggnaden behöver inte
betraktas som enbart driftskostnader för lokalerna. Insatsen har strategisk betydelse
för hela kommunen, och kan kopplas till andra verksamhetsområden, som till exempel turism och besöksnäring.
Gisleområdet har redan som det är en samling aktiva verksamheter på en liten yta,
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och om den karaktären förstärks med ytterligare verksamheter samlade och tillgängliga, så förstärks det värdet ytterligare. Symbolvärdet av en plats som representerar
framtiden och utvecklingsvilja bör inte underskattas.
Vilka värden bygger vi genom förändringen?
- Med kravet på flexibilitet i brukandet av lokalerna följer omställningsarbete. Det
handlar om att flytta och ändra på inredning och utrustning i lokalerna. Det medför
ofta kraftigt slitage på inredning och utrustning, samt tungt arbete för personal som
skall utföra omställningarna. Inredning och utrustning måste vid anskaffandet väljas
utifrån kravet att tåla hanteringen, och personalen bör ha effektiva hjälpmedel för att
förebygga skador och sjukdom.
Hur fungerar flexibiliteten i praktiken, och vilka kostnader
medför den?
- De ”gemensamma ytorna”, framför allt samlingsyta/kafé har en mycket viktig funktion byggnadens flöde. Det kan vara lätt att underskatta den här typen av funktion och
aktivitet, men utan en gränsöverskridande och verksamhetsneutral plats kommer den
nya situationen med flera verksamheter inte att hålla samman. De synergieffekter
man hoppas uppnå genom att flera olika verksamheter samverkar i fastigheten, kräver
ett gemensamt ”gränssnitt” en yta där besökare och brukare kan mötas utan att vara
i varandras verksamheter. Helheten är kan bli större än summan av delarna, men
då måste delarna mötas någonstans. Vill man skapa mervärden genom samverkan,
måste ytorna för samverkan definieras och genomföras i praktiken.
Hur skapar vi en helhet av de olika verksamheterna?
Hur organiserar, driver och finansierar vi detta?
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