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En gammal historia
2010-2011

2010 tog jag studenten, 
dagen innan jag sprang 

ut hade jag fått ett brev 
på posten. 

- JAG kom in!
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Introduktion
i trädgården

En gammal historia
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Den lilla klassen 
16 personer

En gammal historia
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Hela skolan
fest

En gammal historia
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Visa upp
Vårutställning

En gammal historia
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Fest
avslutningsfest

En gammal historia
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En nuvarande historia
-2017

Alla jag känner från mitt år på 
nyckelviken har fortfarande 
varma minnen från den tiden. 

några går varje år på 
vårutställningen, några har sina 
bästa vänner från då. andra ler 

när de här namnet på skolan. 
Oavsett har alla nostalgi i 

ögonen när de minns tillbaka.

En nuvarande historia
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fram till 2016
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årlig
vårutställning

En nuvarande historia

I flera år efter att jag slutat har jag alltid ihop med ina vänner från 
nyckelviksåret besökt vårutställningen. För att få gå runt mellan husen, 

för att få minnas, för att få äta kock Börjes skaldjurssoppa. Det har varit 
en fin tradition och ett sätt att möta våren ute på Lidingö.
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Idag
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Idag

En nuvarande historia

Idag är skolan ett hus kortare, en kock mindre, en rutin att jobba i 
köket är borta. Matsalen där vi sågs allihopa är borta, nu ateljer med 
söderljus... Keramikverkstad i en temporäer barack. Vad hände med 
att allt var så självklart? Man åt inte i ateljeen, men bytte sin låda mot 
skolans mat i sista sekund- för gud va gott det såg ut! Vad hände med 

att stå i köket ett par gånger per år och känna sig som en del av något 
större än sin lilla klass? Var har man nu fester och uppvisingar? 

Om jag kommer på en till vårutställning kommer det vara ett hus mindre 
att söka upp, en backe mindre att kämpa sig uppför, mindre skulpturer i 
trädgården att upptäcka, ingen varmande soppa att äta i solen. Vet inte 
om det lockar längre att komma tillbaka, som att hälften av minnerna är 
borta eller inte kommer kunna återupplivas nu när maten och husen är 
borta eller färre. Förändring är en del av en skola. Jag blir också glad 

när jag kommer tillbaka och ser 3d printer i grafiken som gör egna typer 
till exempel, vilket underbart verktyg! 
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Vad är Nyckelviksskolan?

Johanna NordinVad är Nyckelviksskolan? 20 nov 2017
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- Välkomna! ropar rektorn som klivit ut 
på balkongen ovanför huvudentrén. 
Rektorn har hatt på sig och en korp 
på armen. Nedanför huset står alla 
elever och lärare samlade. De står 
på gräsplanen mellan verkstadshuset 
och huvudhuset som sitter ihop med 
matsalen och köket. Stämningen är 
glad och spänd. Eleverna har ihop 
med sina lärare under de senaste 
dagarna städat upp i ateljeerna och 
verkstäderna för att visa upp vad de 
gjort under sitt år på skolan. Familj, 
vänner och okända kommer till skolan 
för att titta på verk gjorda i trä, 
metall, keramik, textil samt målningar, 
teckningar och bilder gjorda på alla 
möjliga finurliga sätt. De kommer att gå 
runt i de olika byggnaderna och söka 
efter namn de känner igen och hitta 
nya namn som de kommer att minnas 
medan de försöker hålla koll på vilka 
våningar och hus de besökt för att inte 
missa något.

Det är så Nyckelviksskolan är. Under 
året är det en plats för unga vuxna 
att lära sig material och grunder för 
att sen testa sina vingar och i slutet 
av året söka sig vidare till högskolan. 
En plats där man är i liten grupp för 
att sen möta hela skolan under en 
timme på lunchen och sen återgå till 
sin atelje i något av husen. Lärare 
och elever går in och ut ur husen, 
upp och ner för tomterna för att ta 
sig mellan samlingsplats och stilla 
ateljeer. Ibland under vissa perioder är 
inte undervisningen i ateljeerna eller 
verkstaden, den sker utomhus. Den 
kan ske varsomhelst utomhus, i skogen 
eller på gården, längs en stig eller runt 
ett träd. Det händer också att någon 
ställt ut en byst i bränd lera bland 
blåbärsriset. Skolan är i verkstäderna 
och ateljeerna, den är inomhus och 
utomhus, ibland är det undervisning 

och ibland är det utställning, ibland 
är det skapande och ibland är det 
inläsning, ibland är man ensam, ibland 
är man 200 personer, ibland hittar 
man en egen vrå och ibland delar man 
rum med flera, ibland är man ren och 
ibland är man kladdig eller dammig, 
ibland sitter man dagar tyst och tecknar 
av en naken kropp för att sen stå ett 
par dagar och hamra på en plåt på en 
kudde med hörselskydd. Vissa dagar 
tar man sig hem via centrum med buss, 
andra dagar lämnar man tomten via en 
annan väg och promenerar över bron 
till Ropsten och tunnelbanan. Allt det 
här bidrar till att Nyckelviksskolan är 
Nyckelviksskolan.

Utifrån sett ser det lustigt ut när man 
är vid Lidingö centrum strax innan 
klockan nio på morgonen. Plötsligt 
kommer massa unga vuxna, några 
i mer utmärkande kläder än andra, 
några i grupp och några själva men 
alla går från centrum och upp in bland 
villorna. De är många och det bildas 
som ett långt tåg in i villaområdet. 
Man kan undra vart de ska, alla 
ser så säkra ut. Efter ett par hundra 
meter delar det långa tåget upp sig. 
Några viker av uppåt och in på en 
gård, några fortsätter förbi och några 
andra har fortsatt framåt. Plötsligt 
är villagatan tom på folk, fastän 
det var så många nyss. Vart tog de 
vägen? De är utspridda i skolans olika 
byggnader, förklädda som villor som 
de intill, bostäder, men där inne är det 
ateljeer och verkstäder och massor 
av skaparglädje. Som att man har 
gått hem till sin mormor för att lära 
sig väva av henne på hennes vävstol, 
nästan så känns det när man går till 
Nyckelviksskolan.

Behåll de här kvaliteterna! 

Vad är Nyckelviksskolan?

Johanna NordinVad är Nyckelviksskolan? 20 nov 2017
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Säljer man de olika tomterna och 
behåller enbart en kommer man inte 
längre undra “Vart tog de vägen” man 
kommer inte längre mötas på gården 
under vårutställningen och fråga “Har 
du varit i Tallbo än? Vad var det där i 
år?” 

Försvinner stråken som idag är stigar 
upptrampade av elever, kommer de 
där plötsliga skulpturerna i blåbärsriset 
inte att bli hittade om de ens hamnar 
där…

Bygger man ihop husen så kommer 
man inte ha känslan av att lämna 
arbetet bakom sig när man tar sig till 
matsalen. Man kommer inte tvingas ut 
en kort stund och känna av årstiderna. 

Skolan är i behov av en samlingslokal.

Skolan har/haft en känsla av mat och 
samarbete som inte bör gå förlorad. 
Möjligt är att samarbetet kommer 
behöva ske på annat sätt än kök och 
matlagning i framtiden. Kanske kan det 
vara någon typ av odling eller liten 
hönsgård, eller något annat?

Vill skolan kunna bjuda in allmänheten? 
För stora och små utställningar? För 
föreställningar och föreläsningar? För 
små pubar och större fester? Om vart 
ska det ske?

Ska skolan utveckla sina utbildningar? 
Bjuda in ny teknik som alla utbildningar 
kan dra nytta av? Så som en 
laserskärare, skrivare, 3d printer m.m. 

Vad skulle det annars kunna vara eller 
vad mer?

Man säger idag att vissa av skolans 
lokaler inte är ändamålsenliga 
eller tillgängliga. Att de inte är helt 
ändamålsenliga, det är en del av 
charmen, eleverna finner en viss 
njutning i att behöva ställa och ordna. 
Att allt inte är perfekt och inte har 
precis precision bjuder också in till 
testande och sökande i det man skapar 
för tillfället. Att tillgängligheten inte är 
optimal har en annan problematik till 
sig- att skolan inte kan ta emot alla på 
grund av detta. Kan det vara möjligt 
att man möts halvvägs? Skolan gör 
sina lokaler som idag har brister så 
tillgängliga som man skulle kunna göra 
dom i samma nivå som i en bostad. 
Samt att schemaläggning läggs så att 
den klass som det rör sig om får vara i 
de lokaler som lämpar sig bäst för dess 
behov. På sätt kan skolans karaktär 
bevaras och öppnas för alla sökande. 

Nyckelviksskolan är en folkhögskola, en 
plats där elever ska få testa och testa, 
leka och busa, lära sig med hjälp av 
detta och sen ta sig vidare till högskolor 
inom konst, hantverk och arkitektur eller 
lämna efter ett år av skapande och 
återgå till det man gjorde innan. Det 
måste finnas spelrum för lek, för alla 
på skolan, det finns inte rätt och fel, det 
finns dock plats för båda! Situationer 
som den lilla berättelsen i början av 
denna text måste ha plats för att kunna 
uppstå, bygg inte bort det!

Johanna NordinVad är Nyckelviksskolan? 20 nov 2017
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Jag minns och tänker

En nuvarande historia
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Nuläget
I nuläget är skolan trångbodd. Temporära verkstäder som kostar 

skjortan varje år i hyra. Planer om att bygga ut skolan smids. Pengar 
från sålt hus ska finansiera. Kanske säljer man även Tallbo, skolans 

första lokal. Känslan av campus är redan förstörd i och med att huset 
Freja sålt hastigt. Tallbo har sina brister men också sina möjligheter, sälj 

det inte. 

Skolan har påbörjat en ny detaljplan. Problemen som har beskrvits är:
- måste göras tillgänglig
- tydlgare huvudentré

- enklare flöden för leveranser
- värme och el, ett system

- Tallbo, sålt
*på grund av; ej tillgängligt, ”eldar för krokorna”, behövs pengar för 

att finansiera nya bygget

En nuvarande historia
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Förandring förr
Skolan har genomgått förändring förr. Man har växt i omgångar, fått 

mera lokaler och man har också byggt själva tidigare. På 80-talet 
byggde man verkstadshuset och matsalen ihop med köket. De 

byggnaderna och lokalerna är gjorda för sin funktion och i linje med 
skolans pedagogik. Idéen om att man ska laga mat ihop och samlas och 

få ett avbrott i arbetet blev verklighet i och med matsalen tex. 

Från tidingen Arkitektur 1988

En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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Dagens underlag för en ny detaljplan är okänligt gällande skolans 
verksamhet. Den säger sig anpassa sig till omgivande kontext, att skalan 
på tillbyggnader är i villa storlek. Det är inte sant. Det är en lamell, som 
har skiftnigar i fasad, men det är inte en fristående villa kropp. De nya 
volymerna ligger så det kastar skugga på sina grannar istället för att 

placera sig så man skuggar sin egen tomt eller utnyttjar terrängen och 
bygger sutteräng. Man koncentrerar skolan till en vändplan. Det finns 

inte längre någon anledning att röra sig runt på tomten. Om man skulle 
få för sig det så måste man gå runt hela komplexet istället för att kunna 

smita in mellan några hus. 

Sorgligt är det. Hade jag fått i uppdrag att förstöra skolans värden så 
skulle jag ha gjort ett förslag liknade denna, 

Man kallar en glas korridor ”galleri” man säger att det ska vara en 
samlingsplats, men hur samlar men 200 elever i en korridor?

En tydligare huvudentré har man löst med en enorm skylt på en anonym 
glas korridor. 

Leveranser, dt är inte ett problem säger skolan idag. Nu när köket inte 
är verkstamt längre är de färre också. Så varför ge den funktionen 

tomtens vackraste plats?

Varför utnyttjar man inte matsalen som matsal? Varför kallar man det 
utbilding? Det är ingen bra lokal för det. Dessutom har man räknat med 
att hela matsalen och köket kan bli utbildning, hur ska man kunna nyttja 

en sån yta på riktigt?

På bordet

En nuvarande historia
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Framtid
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En nuvarande historia

Lokaler fram till 
2016

  
 
    

3
 

NUVARANDE LOKALER  

Nyckelviksskolans nuvarande lokaler är belägna på Lidingö med adress Granvägen 1.  

De består av 4 separata byggnader på 3 olika fastigheter med en totalyta på ca 3900 m² BTA 

(bruttoarea)  och 2900 m²LOA (lokalarea). 

 Inom fastigheten Björkskogen 10 ligger ”Granvägen 1”, ca 800 m² BTA, en Q-märkt byggnad från 

sekelskiftet tillbyggd 1995 med 400 m² BTA bestående av bla matsal och kök, samt ”Verkstadshuset”, 

Granvägen 3, ca 1400 m² BTA byggt 1986. På fastigheten Frigga 1 på Friggavägen ligger ”Tallbo” även 

kallad ”Frigga”, ca 600 m² BTA och även denna Q-märkt och den byggnad som skolan först etablerades i 

på den här platsen 1955. 

Fastigheten Bokskogen 4 på Frejavägen kallas  ”Freja”, ca 800 m² BTA , är och liksom 

Granvägen 1 och Tallbo byggd runt sekelskiftet men har ingen speciell märkning i nuvarande 

detaljplan. I enlighet med ett styrelsebeslut 2014 såldes fastigheten året därpå och lokalerna 

skall vara utrymda halvårsskiftet 2016. 

Även fastigheten Frigga 1 (Tallbo) är planerad att avyttras framöver. 

 
 

 

Total yta: 2860 m2

Säljer man Freja och Tallbo har man 1870 m2 kvar



Dagbok s.27

Lokaler i 
framtiden?

En nuvarande historia

Sålt 990 m2 och stora trädgårdar
River en fungerande smedja med skyddsrum och förråd, 340 m2

Bygger 1470 m2
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En nuvarande historia

OBS!
Skolan har lokalyta på 2860 m2 totalt enligt första bilden, uppdelat på:

- Freja 580 kvm
- Verkstadshuset 1100 kvm

- Huvudhus & Matsal 770 kvm
- Tallbo 410 kvm

BTA totalt 4000 kvm
- Freja 800

- Verkstadshuset 1400
- Huvudhus & Matsal 1200

- Tallbo 600
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Säljer man Freja och Tallbo (600+800=1400 kvm) har man 
LOA 1870 m2 kvar.
BTA 2600 m2 kvar

Enligt detaljplanen ska man riva 340kvm av befintliga hus. 
BTA 2260 m2 kvar, inte 1200+1200=2400 kvm som de skriver?

Man ska bygga 1470 m2 BTA. Ny total BTA 1470+2260=3730 kvm
Alltså mindre än tidigare då det var 4000 kvm. 

Viktig fråga att ställa sig med den nya BTAn på 1470 kvm, hur mycket 
LOA blir det och hur ska den anvöndas av verksamheten. Får inte jag 

ihop med till exempel det som varit matsal och kök som nu är redovisat 
som utbildning. Det finns inte heller någon yta där man kan ses och äta, 

vart ska det ske?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skolan tror att de nya förslaget ska ge dom mer yta än vad de har haft? 
eller har idag, har jag hört uttryckas. Jämfört med dagens extrema 

trångbodda miljö och komprimissande. 
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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En nuvarande historia
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Ombyggnad hur?
Skolan står inför ett skede där de måste bygga om och bygga nytt, men 
där verksamheten också måste kunna fortgå. Keramikverkstad tillfälligt 
till 2020. Sen vart? Vilka byggrätter i liggande detaljplan kan erbjuda 
dom plats? Vart börjar men bygga? Allt nytt ligger i direkt anslutning 
med befintliga hus, hur ska man kunna gå i skolan medan de bygger? 

Hur ser en etappindelning ut? 

Dessa frågor tycker jag borde ha format förslaget till den nya 
detaljplanen. Den borde också utformas mer flexiblet så att skolan kan 
välja att växa mycket eller lite och i sin takt. Den borde också ta hänsyn 
till sin omgivning både idag och i framtiden oavsett om skolan kommer 

finnas i byggnaderna eller inte. 

En nuvarande historia
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Ett utkast på 
framtida historia

2017-

När jag fick se de nya planerna 
och hur skolans själ inte fanns 
med i det som ligger på bordet 

idag har jag här utkast på 
alternativa framtida lösningar. 

Försökt ta vara på de kvaliteter 
jag har berättat i tidigare kapitel 

och försökt förstå mig på 
svårigheterna skolan står inför.  
Bemöta dessa frågeställningar 

med lösningar som kan ske i linje 
med verksamheten. 

Ett utkast på en framtida historia
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Dagens situation
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Steg för steg

Skolans pedagogik

Utnyttja resurser

Hänsyn till kontext

Skolans roll

Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia



Dagbok s.44

Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia
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Nya utmaningar

- tillgänglighet

- ekonomi

- tidsplanering

- tydlighet entré

- Tillfälliga bygglov

Ett utkast på en framtida historia
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Det kostar att bygga 
nytt

Det stör att bygga

Bygg billigt inte dyrt

Sälj inte i onödan

Ett utkast på en framtida historia
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Bevara Tallbo
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Bevara Tallbo!
Bevara Tallbo, skolans första hus, har sin historia. Det är en poäng med 

att alla lokaler inte är helt optimala. Det får eleverna att prata med 
varandra, improvisera, allt är inte perfekt, det gör det lättare att tillåta 

sig själv att inte göra perfekta saker hela tiden också. 

Skolan äger Tallbo, huset och tomten, utan lån. Husets 
tillkortakommanden är att det kostar mycket att värma upp och är inte 

tillgänglighetsanpassat. 

Inkludera Tallbo i den nya detaljplansprocessen och utnyttja den enorma 
tomten. Den kan lätt i en framtid styckas av till en ny tomt, bygg för en 

sån möjlig framtid.

Bevaras Tallbo i skolans ägo så kommer också campus känlan att 
bevaras. springa upp och ner, in och ut, och tomterna kommer utnyttjas 

mer. Idag utnyttjas inte Tallbos tomt mer än precis vid entrén, se dess 
potenital!

Ett utkast på en framtida historia
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Ett utkast på en framtida historia

Alternativ detaljplan

Skala 1:400 A1

Teckenförklaring

För att verksamheten ska kunna 
fortgå under utveckling av loklar bör 
dessa inte byggas på nuvarande 
byggnader utan stå fritt på tomten. 
Skolan bör också utnytjja tomtens 
storlek och nöjet av att få utforska 
hela tomten och inte koncentrera sig 
högst upp på toppen av kullen. Bygg-
nads volymerna bör också ta hänsyn 
till sin omgivning både i skala och i 
placering. Detaljplanen bör vara 
utformad så att den för skolans räk-
ning är flexibel så att skolan kan 
växa och krympa om den behöver. 

G1. Befintligt hus. Innehåller; ateljeer, 
bibliotek, administration, matsal och 
kök.

G2. Nybyggnad. Byggs på mark, 
förslagsvis i stil som ett utehus/la-
da/verkstad i stil. Utmärkt tillfälle att 
bygga själva under en sommar. En 
sommarkurs ledd av skolan, utnytja 
verkstaäder och skaffa möjlig spons-
ring för byggmaterial. Kan bli två må-
larateljeer, utställningshall.

G3. Befintligt hus. Innehåller; trä-, 
metall-, textil och skulpturverkstad 
samt förråd och skyddsrum.

G4. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning?

G5. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning?  Om keramik, se möjlighet med 
värmeväxling med ugnar upp till G1 
och matsal.

F1. Befintligt hus. Innehåller; metall- 
och träverkstad samt vävsal och 
målaratelje.

F2. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning? Om keramik, se möjlighet med 
värmeväxling med ugnar upp till F1.

Skolans tomt

Byggrätt 1-2 våningar
Sutteräng
Angöring via gatan 

Byggrätt 1 våning
Byggd på mark
Angöring via gårdsplan

Primär entré

Sekundär entré

Godsentré

Leverans

Promenadstråk

Stråk att utveckla

Träd med särskilt 
värde

Skylt över hela skolan

Skylt som hänvisar till hu-
vudentrén

G3

G4

G5

f1f2

G1

G2


