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F1
Bevara Tallbo

Gör tillgänglig
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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

Situationsplan
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Tallbo
Villa Tallbo är skolans första lokal och därav 

också en viktig symbol för skolan. Idag övervägar 
man att sälja denna fastighet och tomt som man 

äger och inte har några lån på. Enligt mig extremt 
dumt. Vad blir skolan om den enbart ligger på 
kullen? Hur blir det när man har vårutställning 
och man inte längre springer upp ochh ner för 

backarna? 

Vad händer med lekfullheten i undervisingen och 
improvisationen som är nödvöndig i den här typen 
av lokaler om gör sig av med dom och bygger nya 

lokaler utan historia eller sammanhang. 

Problematiken angående Tallbo sägs vara 
tillgängligheten, ett krav skolan har på sig för att 
kunna säga ja till alla sökande, det är också att 
det är dyrt i drift - vi eldar för kråkorna. Men är 

svaret verkligen så lätt som att sälja huset? Jag tror 
det finns flera enkla svar och att man istället bör 

se Tallbo som en värdefull resurs både i avseende 
av nyckelviken som varumärke och som tomt och 

campus samt för historiens skull.

Problemställning
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Tomt
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Källarplan

- idag enkel metallverkstad



F1 - Bevara Tallbo s.6

Entréplan

- idag enkel träverkstad och 
lärarrum
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Plan 2

- idag vävsal
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Vindsplan

- idag målaratelje
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Fasad mot söder
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Fasad mot norr

Entré
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Fasad mot väster
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Sektion
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Tillgänglighet

Möjligheter

Antingen bygger man så att Tallbo enbart är 
lyxutrymme och flyttar funktioner dit som inte 

behöver vara tillgängliga, kan adminstrationen 
flytta dit tex?

Som det är idag behöver man kunna nyttja ytorna 
till skolan och undervising. Minsta ingrepp är att 

göra ett av trapphusen till en villahiss. Dessa hissar 
har ingen hisstopp och kan därför lätt placeras i 
huset utan att det är ett för stort grepp på huset. 
Intriört har man redan gjort om och öppnat upp, 

viktigare du att låta det extriöra vara orört.

Även en handikapptoalett måste lösas i huset för 
att det ska bli godkännt. Enligt de uppgifter jag 

har fått.
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Villahiss

Möjligheter

Villahiss
1080 x 805

HWC
2200 x 2200
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Villahiss exempel

Möjligheter

580 x 805

880 x 805

1080 x 805

Aritco 4000
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BreddLängd

Drivsystem: Patenterad skruv/mutterdrift

Hastighet: max 0,15 m/s

Kontroll från plattformen: 
”Hålldonskörning”, håll knapp intryckt vid 
färd

Kontroll från våningsplanet: 
Tryck en gång

Tekniskt direktiv: 
Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Lyftkapacitet: 250 kg / 2 personer

Antal stopp: max 6  

Antal dörrar: max 2 dörrar per våning

Grop: 
50 mm (med tröskel krävs ingen grop)

Miljö: Inomhus

Strömförsörjning: 
1-fas 230V 50Hz/6,6A/16A trög

Nödsänkning: Batteridriven

Styrspänning: 24 V

Motor: 1,5 kW

För mer information, vänligen titta i vår 
produktkatalog eller besök vår hemsida. 

På grund av kontinuerlig produktutveck-
ling, så kan information ändras utan 
föregående meddelande.

Mått

Plattformsbredd..............580-1080 mm

Plattformslängd ....................... 805 mm

Lyfthöjd ..........................250-13000 mm

Hål i golv bredd ................. 870-1370 mm

Hål i golv längd ...................910-960 mm

Topphöjd .................................. 2300 mm

Dörröppningshöjd ...... 1800, 1900, 2000 mm

Dörröppningsbredd...................800, 900 mm

Hål i golvet: 870x910 mm
Plattform: 580x805 mm
Last: 250 kg

Hål i golvet: 1170x910 mm
Plattform: 880x805 mm
Last: 250 kg

Hål i golvet: 1370x960 mm
(Ej dörr på A/C sida: 1370x910)
Plattform: 1080x805 mm
Last: 250 kg

D-sida

C-sida

B-sida

A-sida

Villahiss

Specifikationer

Produkten 
bedömd i 
SundaHus 
Miljödata

Energi

B
C
D
E
F
G

A A
Låg förbrukning

Hög förbrukning

SE

Aritco Lift AB. Energivägen 7, Box 18, 196 21 Kungsängen. T: 08 120 401 00 F: 08 120 401 99 E: info@aritco.com www.aritco.com
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Isolering
Idag finns det färg som har samma isolerongsgrad 
som x mm mineralull beroende hur många lager 

man målar och vilken leverantör man väljer. 
Förslagsvis så målar man med denna färg på 

insidan i huset för att få värmen att stanna bättre. 
Man bör också precis osm vilken annan villaägare 

som helst gå över sina fönster och se om det är 
där det läcker. 

http://www.thermogaia.se/

Möjligheter
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Värmeväxling?
Bygger man nytt på placeringen F2 bör man 

överväga att lägga keramiken där och då se till att 
extra värmen som blir utav att ugnarna bränner 

över natten kan värmeväxlas upp in i Tallbo. Gratis 
värme. 

Möjligheter


