






Kortfattad beskrivning 

Förslaget och dess bärande idé 

Huvudmålet med förslaget är att skapa en mötesplats som bjuder in alla 
invånarna i Strängnäs. Viktigaste punkten av designen är en kontinuerlig 
glaskorridor som ansluter till de nya byggnader runt kyrkan. Därför kan man 
uppleva en sammanhangände uppbyggnad som man kan röra sig genom 
kyrkan och nya byggnader. Eftersom förslaget är en modulär design är det 
flexibel och kan anpassa till förändringar.  

 
Förslagets utgångspunkter  

Utgångspunkten för designen var korsningen av huvudentrens axel och linjen 
som ansluter Djänkegården till Tullbummen. Vinkeln som skapas i den 
korsningen är 47º. Vi ritade koncentricitet rektanglar med kyrkan i mitten och 
lutade dem 47º. Avståndet mellan rektanglarna är 8 m och genom 8×8 
fyrkanter som skapades mellan rektanglarna utvecklade vi vårat vägnätverk. 
Vårt förslag för parkeringsplatsen är en bilpool och det skulle planeras inom 
“Allaktivitetshuset” som är utbyggnaden till förslaget och ligger publikt i 
parken. Ett förslag till parken är att vara en plats till urbana utställningar 
såsom skulptur och konst gemenskap projekt. 

Berättelse

Präst 

En riktigt grå dag i mitten av december. Nästan ett år efter vi  fick 
tävlingsförslagen och nu som byggnader är klar det ser ut som vad vi alltid tänkte 
om en kyrka som möteplats borde bli. Jag tror den starkaste punken med den nya 
designen är att det är sammanhängande. De takförsedda vägarna mellan olika 
byggnader gör det enkelt att gå mellan två ställen företrädesvis när det regnar och 
man inte vill bli blått. Med det nya allaktivitetshuset skapades en behaglig miljö 
som förstärker känsla av tillhörighet i samhället och mellan människor i Strängnäs 
stad. Vi tänkte att det blir intressant att ta del av åsikter från andra invånare och se 
vad de tycker om den nya designen. 

Familjen Nilsson (mamma, pappa och ett 14-årig barn) 

Tiden förändras så fort och vi känner att det behövs en stark motivation för 
ungdomar att komma till kyrkan och delta i församlingsverksamheten. Vi tror det 
nya kapellet är en framgångsriks design med utsiktet till gårdar och Mälaren 
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erbjuder en trevlig upplevelse. Vår son blir mer intresserad att gå till kyrkan helt 
enkelt för att byggnaden är attraktivt och hållbar och skapar en bra förbindelse 
mellan byggnad och natur. 

Erik (jobbar på stiftet) 

Mitt arbetsrum är i den nya byggnaden mellan biblioteket och huvudentren. De 
stora fönstrna skapar mer öppenhet. Jag har läst att få möjlighet att titta på gröna 
utsikter under arbetet minskar stressen på jobbet. Så blev jag väldigt glad att hitta 
mig i ett kontor som har utskit till norra gårdar av kyrkan. Projektrummet som 
ligger mellan kontor byggnader är jätte bekvemt från tillgänglighetsperspektiv. 

Mia studier på Europaskolan 

Anslutningen mellan entren i Djänkegården och biblioteken är väldigt praktisk. 
Förut kan jag säga att entreen var odefinierad. Nu parkerar jag min cykel och finna 
mig i Cafet entren och kan även få vy till gröna området bakom kyrkan. 
Biblioteket erbjuder också en behaglig miljö med höga tak och bra utsikt med 
kyrka på en sidan och grönt på andra.  

Mats och Sara (Mats sitter på rullstol) 

Befintliga alternativa ramper såväl som trapporna är väldigt viktiga och vi 
uppskattar  att den nya designen ta särskild hänsyn till det. Vi känner att alla 
byggnader är tillgängliga och det finns ingen begränsning för rullstolsburna. 

Frida (ensam mamma) och ett 5-årig barn 

Mest intressant för mig är aktiviteter som vi kan göra tillsammans på 
allaktivetshuset. Där har vi möjlighet att skapa en bokcirkel  och olika kulturella 
aktiviteter. På några kvällar kan vi även laga mat tillsammans och lära från 
varandra och om olika kulturers kök. Den bilpool ideén är väldigt spännande. Vi 
fick att träffa familjen Karlsson och vi kör ofta tillsammans till kyrkan. Det är 
väldigt spännande att lära känna människor som bor i Strängnäs och få vänner. 
Barnhörnet i kyrkan blev mer lämpligt och känner jag mer trygg. 

Familjen Karlsson (ett pentionar par) 

För oss är små gårdar är väldigt trevligt. Gården nära södra vapenhuset och mellan 
två delen av samlingssal är en fredlig plats när man kommer ut från kyrkan och 
behöver ta en stund innan man går in till salen. Glaskorridorerna mellan 
byggnaderna ger en känsla av frihet , öppenhet och samtidigt känner man 
skyddad. Det är trevlig att känna andra människor på allaktivitetshuset. Vi är så 
tacksamma för det!
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