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Vad vill vi använda 
gården till?
Flytta in/ut (transport)
Mötesplats
Gångyta
Lekyta
Sittplatser i sol och skugga
Parkera cykel
Högtidsinstallationer (julgran, 
midsommarstång)
Privatisera gården
Insynsskydd
Grillning

Attribut:
Tom yta för lätta transporter
Tydlig markering av 

gångstråk
mötesyta (torg)
sittplatser
lekyta

Lekredskap (gunga, lekstuga)
Utemöbler

sittgrupper
bänkar
avskärmningar 
solavskärmning

Grillplats
Låsbar cykelparkering
Fot och el till julgran mm.
Grind
Avskärmningar mot bostäder på gårdsplan
BelysningVilka ytor av gården vill vi 

använda under dygnet?
Dagtid 100 % 
Kvällstid  mötesplatser/sittytor

gångytor
lekyta (vintertid ej 
dagsljus)

Nattetid gångytor

Befintlig installation:
Staty på sockel
El till stolpbelysning
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Beroende på väderstreck är 
förhållandena på gården 
olika och lämpar sig för olika 
funktioner. 

Stora delar av gården ligger 
på ett terassbjälklag, dvs det 
är lokaler under gården, och 
vi behöver ha möjlighet att 
inspektera eller reparera 
uppifrån vid behov. 
I väster finns ytor på mark.

Generellt är det skuggigt 
närmast husets mittdel, och 
soligt längre från huset.

skugga

skugga

sol

sol
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Flöden

På innergården ligger gångytorna 
parallellt med husets fasader. 

Det mest använda 
kommunikationsstråket är mellan 
A- och D-uppgången där man har 
direkt åtkomst till gator och 
sopstationen vid D-uppgången. 

Räddningstjänst och mindre 
flyttbilar behöver ett 3,5 meter 
brett stråk fram till alla entréer 
och till husets nordvästra gavel. 
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Rörelse Lekyta
Olika nivåer och typer av markbeläggningar

Intellekt Spontana och planerade möten
Gården ska upplevas spännande, man ser inte allt på en gång

Syn Vackert
Siktlinjer där man ser långt

Hörsel Vindsus
Fåglar 

Lukt Doftande växter

Känsel Odlingsmöjlighet

Smak Ätbara växter/örter/bär

Trygghet Insynsskydd
Grind
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Innergården är vårt gemensamma allrum där vi 
kan finna lugn och ro, umgås och låta barnen leka.  

Genom att föra in olika typer av grönska och 
rumsformer stimuleras alla våra sinnen, och vi kan 
göra vår innergård/kommunikationsyta till en oas 
och mötesplats. 

Även i det lilla finns upplevelser om vi ger oss 
själva tid och lugn att ta in dem. 

Vad är gården för mig?
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Fördelning av ytor

Lugn sittplats
Grillplats?

”Torg”

Odlingar i terasser
(bärbuskar?)
Stort träd ”Torg”

Sittgrupper

Cykelparkering?

Cykelparkering

Passage, markerat gångstråk
Insynsskydd

Grind

Lek
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Ström 
Belysningspunkter

Strömuttag för låsöppning, julgran, 
belysningskedja, vattenpump, 
belysning inne i cykelparkering mm.

Stolpbelysning 4m

Stolpbelysning 6m, flera 
armaturhuvuden

Pollarbelysning
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sedumtak

Solavskärmning som 
skapar rumslighet

Inspiration

Veg Tech 
perennmatta

Växtskärm
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doftandevintergrön

vintergrön
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Alternativ ”cirkel”
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Alternativ ”kvadrat”
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