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Programförklaring 

RINKEBY HAR FÅTT slagsida och nu är det dags att 
ändra på det. Vi har ett gyllene tillfälle att förbättra 
situationen varaktigt till det bättre genom strukturella 
förändringar och med investeringar i kunskap, rörelse 
och attraktivitet. Rinkebyskolornas vikande elevbelägg-
ning måste ses som en spegelbild av hela stadsdelen och 
den status som den har fått de senaste decennierna. För 
att förbättra situationen i skolorna så måste både bilden 
och självbilden av Rinkeby förändras som stadsdel - an-
nars kommer förändring i bästa fall att bli tillfällig och 

marginell. Förslaget “Skolan mitt i byn” bygger vidare 
och utvecklar de värden som redan finns och de föränd-
ringar och tillägg som redan är planerade. Målbilden 
är att skapa ett attraktivt och integrerat bysamhälle där 
kunskap, rörelse och en “skola mitt i byn” är själva mo-
torn för utvecklingen. 

NÄR RINKEBYSKOLAN UTVECKLAS till skolan mitt i 
byn är det inte bara som en enskild plats eller torg. Det 
är ett koncept som följer även för Askebyskolan, Kvarn-
byskolan, Bredbyskolan och Knutbyskolan. De är alla 
förtjänta av att ligga i centrum. För att göra det utveck-

lar vi ett starkt nytt stråk av kunskap, mat och hantverk 
längs Rinkeby allé där samutnyttjande av lokaler, lugna 
studiemiljöer och kreativa kvällsaktiviteter händer i 
skolbyggnadernas lokaler. SISAB blir en stadsbyggnads-
aktör som möjliggör för fler att få ta del av kunskap på 
lokala villkor. 
 Nya Rinkebyskolan utgör en pendang i väster medan 
nya Broskolans gymnasium i öster skapar en inbjudande 
länk mot Ursvik och stadsutvecklingen i Sundbyberg. 
Däremellan finns plats för små och stora nya torg som 
fylls av elever, bostäder, äldre, en moské, kaféer, barnfa-
miljer, en aula, verkstäder och andra kreativa verksam-

heter. Här finns lokaler och platser som används både 
på dagen och kvällen. 

VI TAR ETT samlat grepp för miljön kring skärnings-
punkten för Rinkeby allé och Rinkebystråket. Här blir 
den självklara noden med flera viktiga offentliga funk-
tioner på samma ställe. Genom att göra den tidigare 
planskilda korsningen till en modernare trafiklösning i 
samma nivå förbättras kopplingarna för alla trafikslag.  
 
RINKEBYSKOLAN ERSÄTTS med en ny byggnad ”Nya 
Rinkebyskolan”, en modern lärandemiljö vänd mot Rin-
kebystråket och den hjälper till att ytterligare rama in 
skolmiljön. Den befintliga  skolan är i gott tekniskt skick 
och har goda strukturella förutsättningar för äldrebo-
ende. Vi föreslår därför en konvertering till ca 8-10 av-
delningar och främst för parboende. Övriga byggnader 
bevaras. 
 
VI FÖRESLÅR ATT parkeringsplatsen mellan torget och 
Rinkebystråket planläggs för en modern hybridbygg-
nad för bl.a. truppgymnastik och saluhall - inom ett 
och samma klimatskal. En profilhall för gymnastik är 
efterfrågad och kommer att öka attraktionen inte bara 
för gymnaster i Rinkeby utan också för invånare i hela 
Stockholmsområdet. Det är brist på kommersiella lokaler 
och en saluhall blir ett viktigt tillskott för kommersi-
ellt och kulturellt utbyte. Rinkeby torg har i mångt och 
mycket blivit gubbarnas plats. Därför ska den soliga 
torgbildningen framför saluhallen främstut formas för 
att tjejer ska vilja ta den i anspråk.  
 
VI FÖRESLÅR ATT de lokala grundskolorna såsom 
”stadsdelsskola” förstärks och att integrationen med 
den övriga stadsdelen förbättras. Även ifall alla skolor 
från den här tiden är genomarbetade omsorgsmiljöer så 
behöver varje enskild skola utvecklas och moderniseras- 
inte minst utemiljön. Symbolvärdet är viktigt och skolan 
måste uppvärderas för att ta tillbaka sin plats ”mitt i byn”. 
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Ett stråk av kunskap

FRÅN NYA RINKEBYSKOLAN till Broskolans gymnasi-
um bildas ett stråk av kunskap som löper genom historia 
och framtid förbi de mest centrala delarna av Rinke-
by. En skola mitt i byn. Här samsas aula, studieplatser, 
bibliotek, förskola, matsal och kök, hantverkssalar och 
folkuniversitet i ett logiskt mönster utifrån devisen att; 
När vi delar får fler tillgång till mer. Vid Nya Rinkeby-
skolan skapas platser för delade upplevelser av många 
olika generationer. Genom en programmering för både 
äldreboende, skolungdomar och kvällsaktiviteter fås en 
plats som kan användas av många dygnet runt. Längs 
Kunskapstrappan skapas nya lokaler i bottenvåningarna 
där både handel och samutnyttjad undervisningsverk-
samhet inryms. Öster om Moskétorget skapas lokaler 
som kan samutnyttjas för barnkalas, möten i bostads-
rättsföreningar och som samordnad matbespisning för 
förskolan bredvid. Vidare finns verksamheter i bottenvå-
ningarna som på ovanvåningen pryds av nya studiesalar, 
lokaler för möten och konferens, hotell och aula samt 
konferensanläggning. Ett samutnyttjande som kommer 
både företagare, eleverna på Broskolans gymnasium och 
besökande elever från Rinkebys grundskolor till dels.

De fyra torgen

DE FYRA TORGEN UTGÖR replipunkter för en Skola mitt 
i byn. Det är platser där flera centrala kunskapsbegrepp 
tas omhand av de som befolkar platsen. Det är öppna 
torg med många olika funktioner för vistelse, demon-

strationer, umgänge, shower, uppträdande, pratande, 
vilande och bara allmänt välmående i en miljö som känns 
hemma. Det östra torget kallas Brotorget genom dess 
koppling till Broskolans gymnasium och den nya bron 
till Ursvik och så småningom tvärbanan. Det mellersta 
torget heter Moskétorget och växer fram som ett själv-
klart svar på befintliga planer för bostäder och moské. 
Längs Kunskapstrappan fortsätter Moskétorget västerut 
till Rinkeby torg. Det befintliga Rinkeby torg ligger kvar 
som en viktig handelsplats i stadsdelen. Tjejernas plats 
vid Nya Rinkebyskolan utvecklas till ett starkt nav mellan 
Rinkeby allé och Rinkebystråket.

Närhet till lärande

För att bygga kunskap krävs närhetsprincip. Närhet till 
nyheter, historia, inspiration, oliktänkande och vetan-
de. Förslaget väver därför samman regionala och lokala 
kopplingar genom busstråk, genomtänkta placeringar av 
busshållplatser, förstärkta bazaargator, promenadvänliga 
studiemiljöer, nya cykelvägar och trafiksäkra platser för 
barn. En ny bil- och bussväg ersätter dagens Rinkeby 
allé. Det blir en traditionell gata med kantstensparkering 
och kombinerad buss- och cykelbana. Busshållplatser 
placeras i strategiska lägen vid Brotorget, Moskétorget 
och Tjejernas plats. Ett förstärkt gångstråk utvecklas 
österut i förlängningen av Rinkeby torg och med kopp-
lingen till tunnelbanan. Detta blir en intern campusgata 
där studiero, utevistelse, stadsliv och umgänge får breda 
ut sig, på de gåendes villkor och med viljan till vetande 
som ledstång i den nya Kunskapstrappan.

1. Rinkeby har idag två huvudstråk; 
Rinkebystråket och Rinkeby Allé. Båda 
med god potential, men framför allt 
Rinkeby Allé är eftersatt och saknar 
en tydlig karaktär.

2. Centrum ligger mitt i stadsdelen 
och har kompletterats med butiker och 
service längs Rinkebystråket. Viss ser-
vice finns längs Rinkeby Allé.

3. Skolorna är, förutom Rinkebyskolan, 
utspridda i stadsdelen vilket ger lokal 
närhet, men de saknar goda koppling-
ar och sammanhang till centrum och 
huvudstråken.

4. Rinkebyskolan och Rinkebytorg är 
början på ett starkt öst-västligt stråk 
som kan knyta ihop Rinkeby med Ur-
svik och den nya tvärbanan. Samtidigt 
skapas en spännande skärningspunkt 
med Rinkebystråket.
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Nya Rinkebyskolan 

RINKEBYSKOLAN ÄR IDAG i gott skick men förtroende 
för verksamheten är tyvärr förbrukat. Skolan behöver en 
omstart och den behöver manifesteras i en ny symbol-
byggnad som signalerar värdet av kunskap. Vi föreslår att 
"Nya Rinkebyskolan" uppförs med fasad ut mot Rinke-
bystråket. Den hamnar på så sätt i ett strategiskt viktigt 
läge mitt i skärningspunkten för de viktigaste stråken i 
Rinkeby och som fondmotiv från torget. Entrén ligger 
i en central axel från "centrum" och genom en öppen 
portik nås även kvällstid teatern i den befintliga aulan. 
Byggnaden hjälper till att ytterligare rama in den kom-
pletta skolgården och miljön blir på så sätt mer skyddad 
och privat på dagtid. Skolbyggnaden reclaimar symbo-
len som skolan mitt i byn och den viktigaste offentliga 
byggnaden i Rinkeby. Här skapas det kontrakt mellan 
staden och invånarna som motiverar den enskilde att 
välja att finnas kvar i stadsdelen istället för att söka sig 
härifrån. 
 
SKOLANS VIKTIGA LÄGE ger möjligheten till samnytt-
jande av lokalerna som kan integreras som en självklar 
del i samhället. Musiksalar och hemkunskap placeras 
i bottenvåningen för att synliggöras från gatan. Vi vet 
att hantverk och mat är viktiga parametrar för att bygga 
sociala och kulturella broar och därför ska detta prio-
riteras i byggnadens bottenvåning. Tack vare byggna-
dens indelning i olika zoner är det lätt att samutnyttja 
lokalerna under olika tider på dygnet. Byggnaden har 
en fyravåningsstomme i trä med stora skyddande tak-
språng/balkonger för bästa inneklimat och för möjlighet 
till utevistelse även uppåt i byggnaden. De fasta delarna 
utgörs av pelarstommen i trä samt "kärnor" innehållande 
trapphus, teknik, och wc. Det ger stor flexibilitet i plan-
lösningen och gör att byggnaden är förberedd för att 
inhysa flera olika funktioner. Skolans ytbehov varierar 
sannolikt över tid och därför kan verksamheten växa 
och krympa beroende på rådande elevunderlag. Det är 
en moden utbildningsinstitution för ca 540 elever med 
trygga hemvister med enkel logistik och ljusa uppgla-
sade undervisningsrum. Alla använder samma entré 
och här hälsar rektorn på alla elever varje morgon. Nya 
Rinkebyskolan ska visa hur en modern skolbyggnad 
kan utgöra motorn i omställningen till hållbarhet för 
ett helt samhälle. Självklart ska byggnaden certifieras 
som miljöbyggnad Guld.  
 
VÅRT STÄLLNINGSTAGANDET att uppföra en helt ny 

skolbyggnad grundar sig också på att kunna bedriva 
skolverksamhet under byggnationen utan avbrott. På så 
sätt minimeras risken att trappa ytterligare elever fram 
till invigningen. Övriga byggnader såsom fritidsgården, 
gymnastiksalen bevaras. 
 

Framtidens äldreboende 

VI FÖRESLÅR ATT den befintliga skolbyggnaden konver-
teras till "framtidens äldreboende". Byggnadens stomsys-
tem och layout är kompatibelt med den nya funktionen, 
både avseende fönsterindelning men också i bärande 
väggar, korridorsmått och komplementfunktioner såsom 

kök, bibliotek etc. Stockholm stad konstaterar i sin rap-
port om Västerort från 2017 att det saknas äldreboende 
och särskilt profilboende såsom parboende och korttids-
boende. Vi föreslår därför ett modernt parboende med 
ca 10 avdelningar om 8 rum, som anses vara en lämplig 
enhet. Parboende är efterfrågat och ger en "dubbel in-
täkt" samtidigt som det ger en större kritisk massa för 
viktiga komplementfunktioner som tex kafé/restaurang, 
butik. Rummen som föreslås är främst ca 45 kvm med 
eget kök och säng i avskilt rum, men även mindre rum 
på 35 kvm varvas för större flexibilitet. 
 
ÄLDREBOENDE GENERERAR endast biltrafik i liten 

utsträckning och påverkar knappt parkeringsbehovet, 
vilket tillgodoses i garage under den nya skolbyggnaden. 
Det är endast marginell nivåskillnad mellan Rinkeby-
stråket och entrésidan. En ny angöring, korttidsparke-
ring och huvudentré föreslås därför från norrsidan.  På 
så sätt kan aulan fortfarande nyttjas av skolan och som 
teater kvällstid med bibehållen entré mot söder. Grän-
sen mellan äldreboende och skolgården definieras av en 
mindre förgårdsmark på ca tre meter och en häckrad 
i gränsen mot skolgården. På så sätt säkerställs viktiga 
flöden över skolgården vidare ner mot fotbollsplanen.  



Axionometri över saluhall/truppgymnastikbyggnad
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2018 2010 2020 2021 2022 2023 2024

Etapper: Närskolor

Etapper: Rinkebyskolan, Gymnastikhall och Äldreboende

etapper: Rinkeby Allé

2018 Projektering för ombygg-
nader och statushöjning för 
närskolorna och utemiljöer.

2019-2020  Ombyggnationer 
och renoveringar av närskolor.

2018  Planbesked för ny detaljplan för 
ändrad användning av Rinkebyskolan, ny 
skolbyggnad samt idrottshall/saluhall på 
parkeringsplats. Planbesked för ny de-
taljplan för Rinkeby allé.

2018-2019  Planprocess 
samt parallell projektering  
av Nya Rinkebyskolan

2020-2022  Byggnation för 
Nya Rinkebyskolan samt 
projektering av idrottshall/
saluhall. Etableringsytor på 
delar av “Tjejernas plats”

2022-2023  Byggnation av 
idrottshall/saluhall samt 
ombyggnad till äldreboende 
drivs parallellt för att minime-
ra störningsmoment för skola.

2018 Planbesked för ny  
detaljplan för Rinkeby allé.

2018-2019 Planprocess 
samt parallell projektering av 
Rinkeby Allé.

2020-2021  Byggnation 
etapp 1 östra delen av stråket 
som kopplar mot Ursvik och 
Sundbyberg.

2022-2024 Byggnation 
etapp 2 västra delen av strå-
ket som binder ihop Ursvik 
med centrala Rinkeby.
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Axionometri över Nya Rinkebyskolan

Truppgymnastik 
och Saluhall 

RINKEBY TORG HAR tyvärr blivit männens plats - men 
även bilparkeringen utanför Folkets hus tillhör männen. 
Män står nämligen för mer än 70% av bilåkandet och 
män äger dubbelt så många bilar som kvinnor. Vi tycker 
att ytan förtjänar ett bättre öde och att den bebyggs med 
något som är attraktivt för många fler. Helst även för 
människor utanför Rinkeby. Vi föreslår att ytan planläggs 
för en modern hybridbyggnad för bl.a. truppgymnastik 
och saluhall inom ett och samma klimatskal. En profil-
hall för gymnastik är efterfrågad och kommer att öka 
attraktionen inte bara för gymnaster i Rinkeby utan också 
för invånare i hela Stockholmsområdet. Idrottshallen 
som ligger en våning upp ska ha färdiga hoppgropar 
och tumblinggolv och ytor för parkour och tricking. 
Vi vet att unga flickors idrottande är historiskt underfi-
nansierat och gymnastik är traditionellt en flickidrott. 
Gymnastik är samtidigt den föreningsidrott som växer 
fortast i Sverige och inom gymnastiken är det tricking 
och parkour som växer snabbast. Genom att vända på 
maktförhållandena på platsen kan vi skapa en varaktig 
funktion som inte bara sätter unga tjejer i fokus utan 
bidrar samtidigt till stadsdelens identitet. Vidare föreslår 
vi en saluhall i markplan. Det finns idag ett underskott 
av kommersiella lokaler i bra läge och med ett förstärkt 
stråk från torget till skolan/Rinkebystråket och den nya 
#bussgatan hamnar saluhallen i ett gynnsamt affärsläge 
och ger många nya händelser mot gatorna. Parkeringarna 
ersätts i nedgrävt P-garage.  
 

Tjejernas plats 

MELLAN NYA RINKEBYSKOLAN och saluhallen, i en 
strategisk viktig skärningspunkt med eftermiddagssol, 
etableras en ny central platsbildning. I rättvisans namn 
så ska den här platsen öronmärkas för tjejer. För att göra 
detta tydligt så har den fått namnet "Tjejernas plats". 
Punkt. Konceptet bygger på att gestalta platsen med en 
traditionell symbolik som inte tilltalar män och på så 
sätt ska de inte vilja ta den i anspråk.  Vi arbetar med 
en "feminin" färgskala med mycket färg. Men även an-
dra symboler och funktioner som anses vara traditio-

nellt kvinnliga präglar utformningen. Här finns scenen 
och dansgolvet i centrum. Här finns möjlighet att spela 
musik i högtalare och att skapa bakgrunder för sociala 
medier via sina telefoner. Det finns speglar och mindre 
sittgrupper såsom extruderade, glittrande stjärnor med 
ljuspunkter. Över platsen hänger linspänd belysning med 
discokulor och punktbelysning. Växtligheten är främst 
perenner och rosa blommande körsbärsträd. 
 

Grundskolorna

Beläggning på mellanstadieskolorna ute i stadsdelarna 
är usel och den negativa utvecklingen måste vändas. 
Vilken roll den byggda miljön har för elevflykten varie-
rar förmodligen. Men gemensamt för alla skolmiljöer 
i Rinkeby är att de är genomarbetade omsorgsmiljöer 
som bygger på närhetsprincipen - tillkomna i en tid 
med höga ambitioner. Trots det finns det flera skäl till 
att öka attraktiviteten och att genomföra reformer och 
investeringar. Här handlar det både om att förstärka och 
komplettera den fysiska miljön för att öka upplevelsen 
och stoltheten för sin lokala skola. Man bör satsa på 
såväl kollegiet som på utemiljön. Symbolvärdet med 
en attraktiv skola ska inte underskattas och i Rinkeby 
måste dessutom miljön vara bättre än alternativen för 
att konkurrera. Vårt förslag innebär därför en status-
höjning med långsiktiga satsningar med ett "kontrakt" 
till invånarna. Staden måste visa att vi tänker att satsa 
och att vi är här tills vi har lyckats vända utvecklingen.
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