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Hammarpark

Sjöhästen

BAKGRUND

WORKSHOPS

Vad är en Familjecentral?

Mixgården

Bredfjällsgatan 36-46

Öppna förskolan

Parken ligger precis bredvid 
torget mellan Bredfjällsgatan och 
Hammarkulletorget, i hjärtat av 
Hammarkullen. I sydöstra hörnet 
finns ett skogsliknande parti och 
bredvid det en fotbollsplan. 
Planen, tillsammans med en 
lekplats och en basketplan 
tillhörde förut skolan som fanns 
i huset bredvid. I nordöstra 
hörnet, precis intill torget, ligger 
en liten röd stuga som just nu 
är Öppna förskolan. Förskolan 
kommer dock snart att flytta till 
Bredfjällsgatan 46 och ett café 
kommer att öppna i stugan.

Familjecentralen utför stödjande 
och hälsofrämjande arbete 
för föräldrar och barn. För 
att kallas Familjecentral ska 
barnhälsovård, mödravård, 
öppen förskola och social 
omsorg finnas under samma 
tak. Styrkan i familjecentralen är 
att barnmorskor, barnsköterskor, 
barnläkare, pedagoger, socio-
nomer och psykologer samar-
betar och snabbt kan hänvisa 
familjer till varandra vid behov.

Byggnaden i centrum för vårt 
projekt ligger 120 meter från 
spårvagnshållplatsen, bredvid 
Hammarpark. Den är nio 
våningar hög och ägs sedan 
2001 av Bostadsbolaget. På alla 
våningar utom entréplan finns 
lägenheter, tre per våning i varje 
uppgång.

På entréplan fanns förut en skola 
för barn mellan 7 och 12 år. Ett 
tak fick byggas över en del av 
skolgården för att skydda barnen 
från saker som föll ut från fönstren och även om problemen ska ha blivit bättre på 
sistone så finns taket kvar. Lokalerna är nu hem åt två förskolor och ett kök. Snart 
ska Öppna förskolan, MVC, BVC och ett resursteam flytta in och bilda en så kallad 
Familjecentral.

Boende

Vår tredje workshop hade vi 
tillsammans med ungdomar på 
Mixgården. De fick förklara vilka 
saker i Hammarkullen som de ville 
behålla och vad de skulle vilja 
ändra på. De tyckte det fanns en 
hel del för ungdomar redan, men 
ville ha fler sittplatser under tak. 
Sedan visade vi upp en mängd 
inspirationsbilder, och de valde 
vilka de tyckte bäst om. De mest 
populära bilderna föreställde 
en hängmatta, trampoliner, en 
scen, beach-volleyboll och en 
basketplan.

Den sista workshopen hade vi på 
Öppna Förskolan, tillsammans 
med lärare och föräldrar från 
förskolorna, två personer från 
resursteamet och en representant 
från Bostadsbolaget. Tillsammans 
byggde vi modeller över hur de 
önskade att framtidens Hammar-
park och Familjecentret skulle se 
ut. Denna övning gav oss värdefull 
information som underlättade 
vårt designarbete. Vi hoppas att 
workshopen även har uppmuntrat till 
en fortsatt dialog mellan aktörerna.

Vi träffade sju stycken 4- och 5-åringar 
från en av förskolorna i Familjecentret. 
Tillsammans med dem lekte vi 
“platsjaktsleken” ute på förskolans gård. 
Vi hade förberett lappar med fem olika 
symboler - med betydelserna glad, 
ledsen, leka tillsammans, leka ensam 
och favoritställe - barnen placerade 
ut dessa på platser som de tyckte 
stämde överens med symbolen. Den 
här övningen gav oss en inblick i hur 
förskolebarnen använder platsen, och 
vad som är viktigt för dem när de leker. 
Vi förstod att alla saker som barnen kan 
gömma saker eller sig själv bakom är 
viktiga.

Vi bjöd in de boende till en kvällsträff i 
Hyresgästföreningens lokaler. De fick 
förklara vad de gillade och inte gillade 
genom att placera ut olika symboler på 
kartor som vi hade förberett. Vi inledde 
med att diskutera lägenheterna och
efter fikapausen gick vi över till att disku-
tera Hammarpark. De boende önskade 
sig bland annat större lägen-heter och 
gemensamma lokaler som man kan 
hyra för möten eller fester. De ville att 
Hammarpark skulle snyggas upp med 
blommor, vatten samt fler sittplatser och 
bättre belysning på kvällen.

Målet med vårt projekt är att visa hur Familjehuset/
Bredfjällsgatan 36-46 och Hammarpark skulle kunna 
anpassas bättre till invånarnas och Familjecentrets 
behov. Vi ser framför oss en park som är en grönskande, 
vacker och trygg plats där det finns utrymme för alla 
åldersgrupper. Genom att använda oss av olika 
metoder för medverkande design har vi tagit fram 
ett förslag som utgår från de lokala förutsättningarna. 
Vår förhoppning är att designförslaget ska kunna 
uppmuntra till en fortsatt diskussion om Hammar-
kullens framtida utveckling. Vi tror nämligen att det 
finns en stor potential i Hammarkullen, bara man tar 
tillvara på det starka lokala engagemang som finns i 
området.

För att förstå människornas behov och önskemål 
inledde vi vårt arbete med att upprätta en dialog 
med olika grupper och personer i Hammarkullen. 
Detta var en omfattande fas med många möten 
och intervjuer, dessutom så anordnade vi även fyra 
workshops. Vi samlade på oss en mängd material i form 
av anteckningar, foton, skisser och modeller som vi 
sedan sammanställde och analyserade. De slutsatser 
vi kom fram till blev slutligen utgångs-punkten för vårt 
designförslag.

VISION & ARBETSMETOD

en grönskande, vacker och trygg plats där 
det finns utrymme för alla åldersgrupper
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Sammankoppla insidan med 
utsidan
Att synliggöra insidans verksamheter 
på utsidan.
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Tillgänglighet och orienterbarhet
Nya gångvägar, tydliga entréer och 
god belysning nattetid.

Hållbar skönhet
En vacker plats med naturliga 
element och ett materialval som 
kräver lite underhåll.

Anpassa platsen till nuvarande 
användare
Stora lägenheter för stora familjer, 
sammankoppla Familjecentralens 
olika funktioner, och skapa utemiljöer 
vid entréområdet för förskolor, 
resurscentrum och för de boende.

Aktiviteter för alla åldrar
Skapa lekytor för yngre åldrar, 
förbättra lekytor för äldre barn och 
ungdomar, och skapa mötesplatser 
för vuxna. Passiva aktiviteter som att 
titta på, vila, sitta ned och prata, sola 
och umgås är lika viktiga som aktiva 
sysslor som lek och sport. Vi vill därför 
även skapa goda sittmiljöer.

Mänsklig skala  
Minska skalan genom att dela in 
parken i flera delar och lägga till 
fler småskaliga byggnader och 
småskalig vegetation och bryta 
upp den monotona fasaden med 
volymtillägg.

Positiv identitet
En omgjord trevlig park och den 
blivande Familjecentralen ska 
locka besökare från andra delar av 
Göteborg och bryta den negativa 
bilden av Hammarkullen.

1. Spårvagnshållplatsen

2. Ytan utanför resursteamet   
omvandlas till ett grönskande rum, 
tillgängligt för både resursteamet, de 
boende och övriga besökare. Känslan 
av ett vardagsrum, fast utomhus.

3. Sittplatser och bärbuskar placeras 
längs med vägen, som hålls bred nog 
för att karnevalen ska kunna passera 
utan problem.

4. Multisportplan

5. Röda stugans café
Inglasade verandor med sittplatser 
ökar närvaron av människor både vid 
torget och i parken.

6. Den befintliga lekplatsen behålls 
och utökas med nya aktiviteter, t.ex. 
studsmattor infällda i marken.

7. Gräsmatta för picnics

8. Stuga med gemensamma lokaler. 
Stort trädäck med sittplatser under tak 
i söderläge för grillkvällar och andra 
tillställningar.

9. Mötesplats i mitten av parken. 
Gott om sittplatser och god belysning 
kvällstid.

10. Bäck som mynnar ut i en liten 
damm. Paviljong i nära anslutning.

11. Förskolornas gemensamma 
gård, där asfalten byts ut mot mjuka 
ytor som gräs. Den sammanbinds 
med miniparken via de färgade 
småvägarna.

12. Miniparken. Leklandskap för 
de allra yngsta, med böljande 
gräsbeklädda kullar. På toppen av de 
större kullarna finns lekstugor.

13. Kryddträdgård och odlingslotter.

14. Grillplats under tak. Området runt 
omkring har mycket vegetation med 
väl upplysta promenadstråk som 
slingrar sig fram mellan träden.
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Vi föreslår fler stigar i parken så att man lätt kan promenera igenom den vart man än 
ska. Lägre vegetation gör platsen grönare utan att den känns osäker, och ny belysning 
gör parken tryggare på natten. Aktiviteterna i parken har vi delat upp i tre områden: 
Ungdomsdelen, Mittdelen och Miniparken.

HAMMARPARK Ungdomsdelen
En multisportplan ersätter basket- 
och fotbollsplanerna. Bredvid planen 
finns cykelställ och sittplatser. Vägen 
till och från torget är bred nog för 
att ge plats åt karnevalen när den 
passerar. 

Miniparken
I sydvästra delen av parken föreslår 
vi ett leklandskap för de minsta 
barnen. Mjuka blå stigar delar av 
den böljande gräsmattan med kullar 
i olika storlekar och höjder. Områder 
ligger precis intill förskolorna och de 
blå stigarna länkar samman parken 
och gården. Materialen är mjuka 
och passar även de minsta som 
inte kan gå än. Miniparken omsluts 
av låga murar där föräldrar och 
förskolelärare kan sitta. Förutom 
gungor och sandlådor finns även ett 
litet planteringsområde där barnen 
kan odla själva.

Mittdelen
Gångvägarna i parken möts i en 
rund mittpunk som är inramad av 
sittplatser. Bredvid finns en byggnad 
som kan hyras för fester eller större 
möten. Lekplatsen för barn över sju år 
finns kvar, men renoveras och får nya 
tillägg såsom studsmattor i marknivå.
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