
SKAPA PLATS FÖR FLER

Förslaget Genrep! symboliserar en stadsbyggnadsprocess 
som hyllar det som inte är helt perfekt eller färdigbearbetat 
- där stadens rum i Rinkeby är i ständig förändring och 
utveckling och där de unga aktörerna bjuds in till medverkan 
för att forma och påverka skolan och platsen. 

I processen föreslås ett för norra Stockholm unikt skolkoncept 
tillsammans med en sammankopplad platsbildning i centrum 
– staden expanderar till skolan och skolan inkluderas i staden. 

Idag pendlar 79 % av Rinkebys högstadieelever till andra 
stadsdelar för att gå i skolan, vilket behöver förändras. 
Genrep! har potential att identifiera och lyfta fler aktörer 
utöver skolan i Rinkeby centrum. Syftet med processen är att 
skapa möjligheter att testa nya idéer för skolverksamheten, 
men också att utveckla stadsdelens befintliga kvalitéer och 
fysiska sammanhang för att skapa attraktionskraft som 
sträcker sig långt utanför stadsdelen. 

Genrep! initierar en inkluderande stadsplaneringsprocess 
med ett ömsesidigt utbyte mellan skolan och staden, där den 
centrala gemensamma stads- och skolmiljön maximeras med 
möjligheter till aktivitet och social interaktion. 

“Staden expanderar till skolan och skolan inkluderas i 
staden.”

Genrep!

LOKALER

- Gör plats på scen för unga i Rinkeby
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För att få fler elever att vilja stanna i Rinkeby, men även locka 
fler elever från andra områden i Stockholm, krävs utrymme 
för olikhet. Olikheter ryms i det urbana och inkluderande 
rummet, där alla kan ges möjlighet att hitta sin egen plats, 
både i skolan och i stadsdelen. Rinkeby har potential att 
erbjuda något som är unikt för området - skapat för och av 
ungdomar. 

Större målpunkter för ungdomar och högstadieskolor med 
profilering mot kultur och scenkonst är idag koncentrerade 
kring Stockholms mer centrala och södra delar. Rinkeby ligger 
i norra Stockholm, i ett område som nästan helt saknar detta. 

ENGAGERA & AKTIVERA
Genrep! föreslår att Rinkebyskolan blir 
Performanceskolan, en högstadieskola med inriktning 
inom scenkonst; dans, musik, teater och digitala scener 
såsom youtube. 

För att starkare koppla skolan till stadsdelen och skapa 
möjligheter till ömsesidiga utbyten föreslås några av 
Performanceskolans lokaler i ett första skede att öppnas 
upp för privatpersoner, föreningar och Kulturskolan 
under kvällar, helger och lov. Skolans matsal och 
hemkunskapssal är lämpliga då de har separata entréer 
på Rinkebyskolans gavlar.  
 
Matsalen kan förslagsvis användas för privata fester, 
barnkalas och som träningslokal för exempelvis 
dansföreningen Street star sisters.

Lokalerna kan göras bokningsbara i Performanceskolans 
egen bokningsapp.  

I ett andra skede föreslås ett nytt kulturhus i Rinkeby. 
Där ska Kulturskolan, Performanceskolan, föreningar 
och privatpersoner även fortsättningsvis ha tillgång 
till bokningsbara lokaler. Kulturhuset kan exempelvis 
placeras på dagens parkeringsplats utanför Folkets hus 
med ett underjordiskt parkeringsgarage.

KNYT SAMMAN, ÖPPNA UPP & ADDERA
Skolans läge med närhet till tunnelbanan, biblioteket, Folkets 
hus och Rinkeby torg innebär att den påverkar och påverkas 
av Rinkebys mest välbesökta platser. För att knyta ihop skolan 
och stadsdelen föreslås ett sammankopplande stråk - Röda 
mattan. Vid platsbildningen kring Röda mattan kopplas både nya 
och befintliga aktiviteter och funktioner samman. Flexibla och 
formbara ytor på en central plats skapar en trygg och kreativ 
miljö - en grogrund för en spektakulär urbanitet där alla individer 
har möjlighet att ta plats och vara lika olika.
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BEHOV I RINKEBY

RINKEBY TORG & RINKEBYSKOLAN

Analyserna visar på behovet av en ickekommersiell, trygg 
mötesplats och inspirerande skola i Rinkeby och norra Stockholm. 
I Rinkeby är behovet särskilt stort av aktiviteter och trygga 
mötesplatser för unga tjejer.

Via Rinkeby finns möjlighet att koppla samman stadsdelar såsom 
Ursvik, Tensta och Kista. I mitten av dessa målpunkter ligger 
Rinkebytorg och Rinkebyskolan. Här finns därmed en nod med stor 
potential att initera en stadsbyggnadsprocess som Genrep! för att 
skapa en mötesplats för ungdomar från olika områden.  

Området mellan Rinkebyskolan och Rinkeby torg upplevs av 
många idag som otrygg. Här finns dock många målpunkter 
och mötesplatser som har möjlighet att utvecklas: 
Rinkebygrillen, biblioteket, Folkets hus, Ungdomens hus och 
fritidsgården är några av dem. 

FÖR UNGA I RINKEBY

PÅGÅENDE PROJEKT I RINKEBY

Befintliga mötesplatser 
för unga i Rinkeby 
kretsar mestadels kring 
idrott. Fotbollsplaner 
används enligt 
Riksidrottsförbundet till 
störst del av killar. 

MÖTESPLATSER

NÄRLIGGANDE OMRÅDEN

Större mötesplatser 
för unga i Stockholm 
är koncentrerade i de 
centrala och södra 
delarna av staden.

FÖR UNGA I STOCKHOLM

Högstadieskolor med populära 
profiler såsom konst, film, teater, 
dans, media och idrott är betydligt 
fler i de centrala och södra delarna 
av Stockholm.

I Rinkebys närliggande områden finns en del 
större mötesplatser såsom Tensta konsthall, 
Tensta simhall och Kista galleria. 

Rinkebystråket och Rinkeby Allé är viktiga 
kopplingar till kringliggande stadsdelar och 
mötesplatser. I noden av dessa två stråk ligger 
Rinkebyskolan och Rinkeby torg.

Under de senaste 
åren har flera 
stadsbyggnadsprojekt 
pågått, och pågår, i 
Rinkeby. Rinkebystråket, 
bron till Ursvik, Moskén 
och Rinkeby allé är några 
av de större. Gemensamt 
bidrar de till att skapa en 
mer stadsmässig känsla. 
Inget av dessa projekt 
riktar sig till unga.

HÖGSTADIESKOLOR I STOCKHOLM
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2. Röda mattan
Stråket som kopplar samman Rinkeby centrums 
delar och Genrep!s fysiska funktioner. I början 
och i slutet på stråket finns plats för idrott  
såsom utegym och basket.

3.
4.

5.

7. 8.

9.

1.

ADDERA
För att skapa en kreativ, spännande och 
trygg stadsmiljö kring Performanceskolan 
och Rinkeby torg adderas en rad  
funktioner och aktiviteter:

ENGAGERA & AKTIVERA

NYA ENTRÉER

BEFINTLIGA ENTRÉER
RÖDA MATTAN - sammanhållande stråk
RÖRELSE
RINKEBYSTRÅKET
PERFORMANCESKOLAN

KNYT SAMMAN  
& ÖPPNA UPP

6.

I Performanceskolans app är det möjligt att 
boka Studios. Lokalerna är tillgängliga under 
helger, kväll och lov.  
 
Inomhuslokaler blir möjliga att boka för 
privatpersoner och föreningar: Matsalen, 
Hemkunskapssalen, Folkets hus lokaler och 
framtida Rinkebyhusets lokaler. 

Lokalerna lämpar sig exempelvis för 
danskurser, matlagningskurser, barnkalas 
och fester. Tjänster som exempelvis kock eller 
instruktör föreslås även kunna bokas och bidra 
till att skapa lokala arbetstillfällen och initiativ. 

Under sommarlovet kan möjlighet ges 
att boka lokalerna under längre tid för 
exempelvis start-up verksamheter, pop-up 
butiker eller restauranger. Ett personknutet 
in- och utloggningssystem i appen försäkrar 
fastighetsägaren om att lokalen tas väl om 
hand. 

OFF STAGE- Chill i centrum

Bokningsbara lokaler

ON STAGE- Aktivtet i centrum

Genrep! föreslår att Rinkebyskolan blir 
Performanceskolan, en högstadieskola med 
inriktning inom scenkonst; dans, musik, teater, 
och digitala scener såsom Youtube och 
Musically. Inriktningen syftar till att behålla 
elever samt locka elever från kringliggande 
stadsdelar till Rinkeby.

RINKEBYSKOLAN BLIR PERFORMANCESKOLAN

ÖPPNA UPP
Lokaler (studios) kring Genrep! görs tillgängliga 
under helger, kvällar och lov. Matsalens fasad 
öppnas upp med fönster och dörrar mot 
Rinkebystråket för att öka tryggheten och 
skapa en välkomnande miljö. Biblioteket får en 
ny entré i gatunivå mot Norra Rinkebygången. 
Rinkebyhusets verksamhet i bottenvåningen 
vänder sig mot Rinkebystråket. 

KNYT SAMMAN
För att skapa en trygg och kreativ miljö kring 
skolan och Rinkeby centrum kopplas befintliga 
och nya aktiviteter och funktioner samman 
av stråket Röda mattan. Röda mattan är en 
förlängning på Rinkeby allé i riktning mot 
Tensta. Längs stråket ligger Genrep!s olika 
fysiska funktioner samt viktiga befintliga 
funktioner i Rinkeby såsom Rinkeby galleria, 
Biblioteket, Rinkebyhuset, tunnelbanan och 
busstrafiken. 

Stora scenen
Genrep!s centrala del där olika föreställningar äger rum såsom 
marknad, konsert, skridskobana, demonstrationer m.m.

Foajé
Entréer som välkomnar till Rinkeby och dess platser. I 
Foajén finns möjlighet att äta och hänga, antingen på 
skolmatsalens uteservering eller Rinkebygrillen. 

Lilla scenen
Genrep!s lilla scen där nishade föreställningar 
äger rum såsom dansträning, performance, dj-
tävling. Lilla scenen är försedd med högtalare 
och strålkastare.

Skärmen
Interaktiv skärm som projiceras på fasad. Mobilen går att 
koppla trådlöst till projektorn. Möjlighet att visa upp sina 
danssteg från appen Musically, en videodagbok eller bara lägga 
upp selfies. Även möjligt att använda i undervisning.  

Läktare
Genrep! är rikligt försedd med olika sittmöbler 
för häng och umgänge. 

Teknikbåset
Härifrån kontrolleras ljus och ljud till 
Lilla scenen. Det går även att koppla 
högtalarna till mobilen via bluetooth.  

Queenroom
Gröna uterum som representerar Rinkeby med vackra 
planteringar, sköna bänkar, wifi och möjlighet att 
ladda telefoner. 

Rekvisita
Flyttbara och föränderliga element beroende på 
säsong och arrangemang. Exempel: flyttbar isbana, 
marknadsstånd, skateramper, graffittiplank, solstolar.
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AKT 2: IDAG AKT 3: GENREP
RÖRELSEMÖNSTER

AKTIVITETER

RINKEBY - IGÅR, IDAG & IMORGON
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Scenariot för Rinkeby kan delas 
in i tre akter där den tredje akten 
Genrep! tar avstamp i år 2018 
med målet att alla barn som 
började förskoleklass det året 
ska välja att gå kvar hela sin 
grundskoleutbildning i stadsdelen. 
Med Genrep! är målsättningen att 
skapa en så attraktiv stadsdel 
och skola så att högstadieelever 
från andra stadsdelar väljer att gå 
Performanceskolan i Rinkeby. 

Med yttre attraktivitet skapas en 
inre drivkraft för unga uppväxta i 
Rinkeby att fortsätta sin skolgång 
i stadsdelen. Performanceskolans 
lokaler ska vara fullt utnyttjade 
senast 2022. det nya kulturhuset 
står då färdigt och kommer 
dagtid att utgöra en del av 
Performanceskolan och kvällstid 
utnyttjas av Kulturskolan och 
andra föreningar.

I processen Genrep! kan invånare och elever testa nya sociala former för att skapa en 
kreativ, trygg och levande stadsdel. Med funktioner och aktiviteter som uppmuntrar 
till fysisk och social delaktighet förankras platsen hos invånarna i Rinkeby och i 
närliggande områden.

Med ett maximerat innehåll och en mångfald och variation av aktiviteter skapas en 
spännande urbanitet där de unga får möjlighet och plats att utveckla sina intressen och 
sin identitet. Genom att locka till aktivitet och skapa öppna platser med ett varierat 
och inkluderande innehåll, får ungdomarna möjlighet att bidra till att skapa trygghet 

och gemenskap. 

VÄLKOMNA TILL GENREP!
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2013 Rinkebystråket
2015-2017: Rinkebyterrasen
2015-2019: Ursviksbron
2015-2017.  Rinkeby allé
Framtid:
Vård och omsorgsboende
Moskéen
Bostäder blir lokaler

2022: Rinkebyhuset byggs

IDAG
Rinkeby förtätas

Välkomna alla stadens aktörer, regissörer, huvudrollsinnehavare, 
scenografer, publik och ensemble - nu börjar Genrepet!
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