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BAKGRUND
En viktig del i SISAB:s uppdrag är att ha en 
ledande roll i planeringen och utvecklingen av 
skollokaler i Stockholm. I Stockholm stads budget 
2017 gavs SISAB i uppdrag att anordna en arki-
tekttävling för ”Sveriges bästa hållbara skola.” 
Som en del i SISAB:s uppdrag utlystes därför en 
allmän idétävling för att samla in goda idéer som 
underlag för utveckling av SISAB:s skollokaler. 

I Stockholm ökar segregationen och ojämlikhe-
ten mellan stadsdelarna. Kommissionen för ett 
socialt hållbart Stockholm beskriver i sin rapport 
Skillnadernas Stockholm (2015) Rinkeby som en 
av de mest utsatta stadsdelarna i Stockholms 
stad. Kommissionen menar att skolan är ett av de 
viktigaste verktygen för att vända utvecklingen 
långsiktigt.

SISAB har tillsammans med Stockholms stad 
utsett stadsdelen Rinkeby i nordvästra Stockholm 
som plats för tävlingen. 

Antalet utpendlande elever från Rinkeby är stort 
och många utbildningsplatser i Rinkeby står idag 
därför tomma. Barn och unga i Rinkeby har rätt 
till en bra och attraktiv skola i stadsdelen där de 
bor. En närhet till skolan ökar också möjlighe-
terna för samverkan mellan elev, skola och för-
älder. Stockholms stad ser därför ett starkt behov 
av att vända trenden och skapa en attraktiv skola 
i Rinkeby som blir ett naturligt förstahandsval 
för stadsdelens barn och unga.

Ett stort värde ses också i att tillgängliggöra 
skolans lokaler när de inte används för skol-
verksamhet – med effektivt lokalutnyttjande och 
möjligheter för integrering av skolan i samhället 
som följd. Stockholms stad ser skolan som en av 
flera komponenter för att skapa nya kontaktytor 
i samhället och öppnar därför upp för innovativa 
lösningar för hur en attraktiv, effektiv och hållbar 
skola kan utformas.
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SYFTE MED TÄVLINGEN
Tävlingens syfte är att samla in idéer kring 
vilken roll skolans rum kan spela för en hållbar 
utveckling av stadsdelen Rinkeby. Förhoppningen 
har varit att få in förslag som problematiserar och 
besvarar frågor kring:

• Vad en attraktiv och bra skola ska innehålla 
och hur den kan utformas för att främja hållbar 
utveckling.

• Hur användningen av skolans lokaler i Rinkeby 
kan utvecklas.

• Hur skolans lokaler kan integreras till en 
självklar del av stadsdelen.

Syftet är också att skapa nya tankebanor kring 
hur skolans rum kan användas och relatera till 
sitt sammanhang. Tankebanor som förhoppnings-
vis kan inspirera och leda till fortsatta diskussio-
ner och konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby, 
Stockholm, Sverige och världen.

TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH 
DESS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tävlingsprogram
Tävlingsuppgiften och 
dess förutsättningar 
beskrevs i ett tävlings- 
program och ett antal 
bilagor som i korthet 
redogörs för nedan. 
För mer informa-
tion hänvisas till 
tävlingsprogrammet. 

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften bestod i att presentera för-
slag för utveckling av grundskolans lokaler i 
Rinkeby i form av en analys som kopplas till en 
vald arkitektonisk lösning. För att skapa en bra, 
attraktiv och hållbar skola bör analysen visa 
på vilka funktioner och strukturer som fattas i, 

Karta över Stockholm med Rinkeby markerat

RÖTTERNA I RINKEBYTÄVLINGSPROGRAM ALLMÄN IDÉTÄVLING
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eller i anslutning till, de befintliga skollokalerna. 
Utifrån denna analys skulle ett förslag till arki-
tektonisk lösning för hur skollokalerna i Rinkeby 
kan utvecklas på sikt presenteras. Förslagsställa-
ren fick fritt välja omfång och plats inom tävlings-
området och den arkitektoniska lösningen kunde 
därmed spänna mellan allt från övergripande 
stadsplanering till mer enskilda objekt. Funk-
tionsanalysen och den arkitektoniska lösningen 
skulle tillsammans utgöra tävlingsförslaget som 
helhet. Förslagsställare gavs även möjlighet 
att arbeta utifrån flera olika tidsperspektiv och 
presentera en stegvis utveckling. 

Tävlingsområdet med omgivning
Tävlingsområdet är stadsdelen Rinkeby som 

ligger en dryg kvart med tunnelbana nordväst om 
centrala Stockholm. Rinkeby började byggas 1968 
som en del av miljonprogrammet och var i stort 
sett färdigställt 1971 – även om tunnelbanan 
inte invigdes förrän fyra år senare. Grunden till 
Rinkebys struktur lades i en allmän tävling och 
ambitionen var då ett nytt stadsbyggande med 
hög grad av stadsmässighet. I vilken utsträckning 
ambitionerna återspeglas i resultatet är dock 
omdiskuterat. Området är byggt efter de prin-
ciper som gällde många av miljonprogrammets 
stadsdelar med trafikseparering, stora grönytor 
och ett rationellt byggande.

Fokus för tävlingen var Rinkebyskolans område – 
men det var samtidigt tillåtet att föreslå arkitek-
toniska lösningar inom hela tävlingsområdet. 

Ortofoto över Rinkeby med Rinkebys fyra grundskolor samt Bredbyskolan utmarkerade. De mindre och ljusare markeringarna visar befintlig förskola, 
öppen förskola eller parklek.

ASKEBY
SKOLAN

KVARNBY
SKOLAN

KNUTBY
SKOLAN

RINKEBY
SKOLAN

BREDBY
SKOLAN
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VISION
Nedan följer ett sammandrag ur programmet.

Visionen är att alla barn och unga i Rinkeby 
väljer att gå hela sin grundskoleutbildning i 
stadsdelen där de bor. I en skola där barns per-
spektiv och behov sätts i första rummet och som 
signalerar värdet av kunskap, främjar rörelse och 
hälsa och ger jämlika förutsättningar för lek och 
lärande. En hållbar skola med minimal belast-
ning på naturens resurser och maximalt värde 
för alla Rinkebybor. En levande och attraktiv 
skola integrerad i sitt samhälle där tillit mellan 
medborgare byggs tillsammans med kunskap och 
gemenskap.

Skolan i staden
Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen ser 
stor potential i att integrera skolan i stadsdelen 
och skapa förutsättningar för samverkan med 
andra verksamheter. 

Förutom att samutnyttjande av lokaler är effek-
tivt ur resurssynpunkt kan även organisatoriska 
och sociala vinster uppnås. Samverkan mellan 
skola och övriga samhällsfunktioner kan stärkas 
och skapa en helhetssyn kring utveckling och 
olika specifika insatser. Fler människor under en 
större del av dygnet bidrar också till en levande 
och tryggare miljö och möjlighet till kontaktytor 
mellan olika grupper i samhället. Skolans efter-
frågade generella och flexibla karaktär kan bidra 
till att verksamheterna ges möjlighet att utveck-
las i takt med Rinkebys samtida och framtida 
behov.

Utformning och organisation
Skollokalernas utformning, med barnets behov 
och lärande som främsta fokus, ska präglas av 
flexibilitet, generalitet och omställbarhet. Ett 
brett och skiftande spektrum av invändiga och 
utvändiga rum ska tillgodose elevers varierande 
behov av aktivitet stillhet, interaktion och 
avskildhet. Lärmiljön ska vara överblickbar och 
enkel att orientera sig i. För att lättare kunna 
motverka mobbning och kränkningar ska eleven 
både kunna överblicka sin miljö och vara synlig. 

Lärmiljöns skala ska vara väl anpassad till 
eleven och främja olika typer av lärsituationer 
med olika gruppstorlekar.

Nya skolor planeras enligt funktionsprogram-
met med hemvister. Hemvisten tillhandahåller 
ett mindre sammanhang i den större skolan, 
där eleven kan känna tillhörighet. Samtidigt 
som hemvisten inte bör samnyttjas med andra 
verksamheter öppnar tävlingen upp för nya idéer 
kring hur elevernas mest privata skollokaler kan 
utformas och kopplas samman med samutnytt-
jade rum. 

Utemiljö
Skolans utemiljö ska locka till fysisk aktivitet och 
erbjuda en variation av aktiviteter. Utemiljön ska 
vara en lärande miljö och innehålla funktioner för 
utomhuspedagogik. Den ska vara inspirerande för 
barns lek och fantasi och även erbjuda platser för 
lugnare aktiviteter. Aktiviteter och funktioner i 
utemiljön ska vara anpassade för olika åldrar och 
främja deltagande för alla barn, oavsett funk-
tionsvariation. Den ska främja könsöverskridande 
aktiviteter, samarbete och social utveckling och 
erbjuda olika typer av mötes- och samlingsplatser. 
Utemiljön ska vara överblickbar och skapa tydlig-
het kring vad som tillhör skolans område.

Social hållbarhet 
Tävlingsförslagen bör främja jämlikhet och 
inkludera alla oavsett kön, ålder, etnicitet, 
funktionsvariation, sexualitet, etc. Tillgäng-
lighet för alla är av stor vikt och utformning 
och placering av funktioner bör på ett medvetet 
sätt bryta könsnormer och tillgodose individers 
varierade behov. Tävlingsförslagen bör särskilt 
öka attraktiviteten för tjejer att delta i skola och 
fritidsaktiviteter.

Tävlingsförslag bör bjuda in till närvaro av en 
mångfald av människor i varierande åldrar under 
större delen av dygnet. Arkitektoniska lösningar 
bör bidra till en levande och trygg stadsdel med 
tydlighet mellan offentliga och privata rum. 
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TÄVLINGSPROGRAMMET
Tävlingsprogrammet har tagits fram av Link 
arkitekter genom Linus Sundin Eriksson med 
hjälp av Anni Björkskog på SISAB i samråd med 
Sveriges Arkitekter, vilka även bistått vid utvär-
dering av förslagen. 

Styrgrupp: Anders Eklund, chef projetkavdelni-
gen SISAB, Åsa Härkegård, Enhetschef lokalen-
heten, Jacob Landin Kommunikationschef SISAB 
och Johan Hernman, kanslichef Kansliavdel-
ningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

INLÄMNADE FÖRSLAG
Vid inlämningstiden hade 31 tävlingsförslag läm-
nats in. Ett av förslagen bestod av nio planscher 
varför fem plockades bort av tävlingsfunktionä-
ren. Därmed kunde juryn godkänna alla förslag 
för bedömning. Se förteckning över alla bidrag i 
slutet av utlåtandet.

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren samt 
pristagare har utsetts av en jury bestående av: 

• Claes Magnusson, VD, SISAB

• Anni Björkskog arkitekt SAR/MSA, SISAB

• Susanne Christensson, förvaltningsområdes-
chef, SISAB

• Mona Tolf, grundskolechef, utbildningsförvalt-
ningen Stockholms stad

• Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, 
stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

• Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör, stadsdels-
förvaltningen Rinkeby-Kista Stockholms stad

• Robin Rushdi Al-sálehi, hållbarhetsförvaltare, 
Hemsö

• Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

• Tor Lindstrand, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

Jurysekreterare var Julia Hertzman, arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär: Alma Engström, upphand-
ling, SISAB. 

STÖD I BEDÖMNINGEN
Två referensgrupper har rådfrågats under pro-
cessens gång. Den ena bestod av medarbetare 
på SISAB och den andra av tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad. De båda 
grupperna har kommit med synpunkter på ett 
begränsat urval av förslagen utifrån sina respek-
tive kunskapsområden.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Här nedan följer de bedömningskriterier som 
utan inbördes ordning eller viktning legat till 
grund för juryarbetet:

• Koppling mellan analys och arkitektonisk 
lösning – Hur väl den arkitektoniska lösningen 
kopplas till respektive tävlandes analys och 
problemställning avseende vilka funktioner och 
strukturer som saknas i Rinkeby för att det 
ska vara möjligt att skapa en bra, attraktiv och 
hållbar skolmiljö.

• Hållbarhet – Hur väl tävlingsförslaget visar 
på en helhetssyn där både naturens och männ-
iskans behov tillgodoses utifrån rimliga ekono-
miska ramar, nu och i framtiden.

• Gestaltning – Hur väl tävlingsförslaget visar 
på en inlevelsefull gestaltning och bedöms 
tillföra arkitektoniska kvalitéer till sitt 
sammanhang.

• Funktion – Hur väl tävlingsförslaget bedöms 
skapa ändamålsenliga platser och lokaler för 
grundskolans verksamhet, välfungerande 
samband med andra verksamheter och hur väl 
det integrerar skolan i stadsdelen.

• Innovationskraft – Hur väl tävlingsförslaget 
visar på ett visionärt och innovativt tänkande 
och bedöms kunna inspirera och leda vidare till 
värdefulla diskussioner kring användning och 
utformning av skolans rum. 
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BEDÖMNINGSPROCESS
Juryns arbete har, som brukligt i tävlingar, skett 
i etapper och under arbetets gång genomgått 
ett antal faser: Inläsning och successivt ökande 
förståelse av alla förslag, urval av förslag för 
fortsatt bedömning av både jury och referensgrup-
per samt fördjupade diskussioner kring utvalda 
förslag utifrån redovisade bedömningskriterier. 
Återkoppling och synpunkter från referensgrup-
per delgavs juryn under jurymöte nr 4 innan 
jurygruppen gick in i slutfasen av sin bedömning. 
I slutskedet fördes diskussioner främst om de 
förslag som juryn slutligen valde att ge pris. 
Juryn har under bedömningstiden, utöver indivi-
duellt arbete för inläsning av förslagen, haft fem 
heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. De två 
sista jurymötena hölls på plats i Rinkeby då även 
två platsbesök genomfördes.

JURYNS SAMMANFATTNING 
AV TÄVLINGEN
En idétävling är en helt egen form av tävling 
där oväntad kunskap och värdefulla utbyten 
kan ske under processens gång. Personer med 
olika kompetenser får under bedömningsarbetet 
möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla 
förståelse för varandras sakområden. I juryn för 
Rötterna i Rinkeby fanns en bred representation 
av olika kompetenser. Medlemmarna i juryn hade 
särskild kompetens inom arkitektur, stadsbygg-
nad, lärmiljöer, social hållbarhet och stadsdelen 
Rinkebys specifika förutsättningar.

I tävlingsprogrammet formulerades ett antal 
utmaningar för skolstadsdelen Rinkeby. Med 
utgångspunkt från programmet skulle deltagarna 
både formulera en egen analys eller problemställ-
ning samt komma med svar i form av arkitekto-
niska lösningar. Begreppet arkitektur användes 
i programmet i vid bemärkelse för att kunna 
omfatta olika slags rumsliga uttryck.

Juryn har med stor inlevelse granskat och utvär-
derat de 31 tävlingsbidragen utifrån analysernas 
bärighet, förslagens stadsbyggnadsmässiga, 
arkitektoniska och rumsliga kvaliteter, lärmiljö-
ernas egenskaper samt hållbarhetsaspekter i lika 

bemärkelser. Vidare har möjligheten att samut-
nyttja föreslagna utvändiga och invändiga rum 
bedömts. Här ingår tävlingsbidragens potential 
att skapa befolkade och trivsamma miljöer, 
stråk och platsbildningar – både utomhus och 
invändigt. 

När det gäller stadsbyggnad har, förutom gene-
rella aspekter, särskilt kopplingen till centrum-
funktioner, torget och Rinkebystråket studerats. 
De som företrädde verksamheten i juryn har 
haft särskilt fokus på trygghetsaspekter och hela 
jurygruppen har bedömt om förslagen stödjer 
trygga platser att vistas på för skolelever och 
andra i staden. 

Referensgruppen från stadsbyggnadskontoret 
studerade, förutom relationen till Rinkebystråket 
och centrum, relationen till parker och befintliga 
gångstråk samt skala och förhållande till omgi-
vande bebyggelse. SISAB:s referensgrupp tittade 
bland annat på förslagen utifrån verksamhets- 
och förvaltningsperspektiv.

JURYNS GENERELLA  
BEDÖMNING
I en klassisk projekttävling syftar processen 
till att få fram en vinnare som fortsatt ska 
utveckla projektet. Då Rötterna i Rinkeby är en 
idétävling och bredden på förslagen har varit 
stor har varje tävlingsbidrag i större grad än 
vanligt bedömts utifrån sin bärighet i relation till 
förslagsställarens egna idévärld. Förslagen har 
därmed jämförts mindre med varandra än vad 
som brukligt i en projekttävling där alla ska lösa 
samma uppgift. Juryn har haft ett generöst och 
öppet förhållningssätt till varje bidrag och valt 
att fokusera mer på möjligheter än på brister. 

Sammantaget uppfattades uppgiften av juryn 
som både komplex och helt öppen vilket öppnade 
upp för att bedöma den breda floran av förhåll-
ningssätt på olika sätt. Bedömningskriterierna 
har dock varit vägledande för juryn, men med 
en viss skillnad mot mer traditionella tävlingar 
där alla kriterier i stort sett behöver uppfyllas. 
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En idétävling ger större möjlighet att premiera 
förslag som är starka utifrån flertalet kriterier 
men som kanske är något svagare utifrån en eller 
ett par aspekter. 

Juryn konstaterade i slutet av processen att 
det, samtidigt som de 31 förslagen har angripit 
tävlingsuppgiften på olika sätt, finns ett antal 
tydliga tendenser bland bidragen. 
När det gäller förslagens analyser och frågeställ-
ningar skiljer dessa sig i såväl omfattning och 
tonvikt som grad av insikt i både skolans behov 
och stadsdelen Rinkebys förutsättningar. 

Tävlingsbidragens förslag till arkitektoniska 
lösningar varierar ännu mer. Vissa förslag 
stannar vid insatser som i huvudsak beskrivs 
med ord på en övergripande nivå, medan andra 
redovisar detaljer och konstruktionslösningar. 
Många förslag är tydligt förankrade i stadsdelen 
med avsevärda stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. 
Andra förslag koncentreras helt till en mindre del 
av tävlingsområdet. I den senare kategorin finns 
förslag som inte relaterar nämnvärt till Rinkeby 
och andra som tydligt tar avstamp i platsens 
specifika förutsättningar i en mer intim skala.

De olika teman/tendenser eller grepp som 
beskrivs nedan utgör en tänkbar kategorisering 
av förslagen. Tävlingsbidragen är naturligtvis 
komplexa och skulle kunna beskrivas och delas 
in på många andra sätt. Denna indelning syftar 
främst till att åskådliggöra tävlingsuppgiftens 
komplexitet och den mångfald av idéer som täv-
lingen visat prov på. Flertalet förslag visar prov 
på mer än ett av nedanstående teman.

Öst-västligt stråk  
samt förtydligande av stadsrum
Många förslag adresserar Rinkebys stadsrum och 
bygger vidare på befintliga kvaliteter eller tillska-
par nya urbana rum. Sammanbindande skola gör 
både och, med en trovärdig och välkomponerad 
skala. Detta förslag innehåller även ett tydligt 
östvästligt stråk, ett tema som kommer igen i 
olika former i en större grupp förslag.  

Som komplement till Rinkebystråket tillskapas 
ett östvästligt stråk i till exempel Möten i centrum 

med sin välgrundade analys som innehåller en 
intressant idé om att markera centrum med en 
hög bostadsbyggnad. Detta förslag visar även på 
en tillbyggnad av Rinkebyskolan som kopplar 
till Rinkebystråket (fler exempel på detta följer 
nedan). Rinkeby skolgata innehåller också ett 
öst-västligt stråk och tar förtjänstfullt grundsär-
skolan i beaktande. Även förslagen Helikopter 
över Rinkeby och Skolstad adresserar på olika 
sätt ett östvästligt stråk. 

Väv eller grid
Andra förslag utökar stråken till ett lapptäcke 
eller ett slags grid som pekar på hur Rinkeby kan 
bindas samman som en arena för skolbarnen. 
Lapptäcket är ett vackert presenterat förslag i 
denna kategori som väcker juryns nyfikenhet 
kring bland annat den konceptuellt presenterade 
markbeläggningen.

Sammanbindande skola

Lapptäcket



11RÖTTERNA I RINKEBY JURYUTLÅTANDE

Ombyggnad av Rinkebyskolan
Många förslag utgår från att Rinkebyskolan ska 
bevaras men byggas om. Två vanliga grepp är att 
sätta en ny fasad på skolan, ofta med dubbelskals-
funktion, och att bygga över de befintliga ljusgår-
darna. Vi syns i Rinkeby byter vissa fasadelement 
och anlägger glastak över gårdarna. Här redovi-
sas skisser på nästintill bygghandlingsnivå. Ett 
annat förslag som utgår från ombyggnad är Växa 
in som är inriktat på fysisk rörelse och att koppla 
samman skolan med Rinkebystråket. Förslaget, 
som också ingår i kategorin f-9-skolor, gör miljön 
kring skolan mer öppen och tillgänglig och skapar 
på så sätt förutsättningar för ökad trygghet i de 
yttre miljöerna. 

Tillbyggnad av Rinkebyskolan som kopplar till 
centrum och/eller Rinkebystråket
Många förslag, som Växa in, närmar sig Rin-
kebystråket genom att Rinkebyskolan byggs på 
mot väster och/eller att entréer vänds mot denna 
riktning. I vissa fall sker tillbyggnaden genom en 
volym som kommer hela vägen fram till stråket. 
Win-win-win möter stråket med entré och ett 

nytt torg medan Färdplan Rinkeby sidoförskjuter 
entrén och på så sätt utnyttjar möjligheten till 
en platsbildning vid sidan av stråket. Porten är 
ett annat förslag i denna kategori med sin stora 
portal mot stråket som även innehåller kafé. 

Ny skola ersätter Rinkebyskolan
Ett antal förslag river hela eller delar av Rin-
kebyskolan och sätter en ny byggnad på dess 
plats. Juryn väger in i sin bedömning att denna 
skolas samlade restvärde är 56 miljoner varav 
byggnad A, som är den som mest är föremål för 
rivningsförslag, har restvärdet 24 miljoner. 24 
timmar – 365 dagar och Skolstad är exempel på 
nya skolor i Rinkebyskolans ställe. I andra förslag 
används Rinkebyskolan istället till bostäder eller 
äldreboende, som i Skolan mitt i byn, medan en ny 
skola byggs på annan plats i närheten.

Märkesarkitektur och formvilja
I flera förslag föreslås märkesbyggnader. Vanligen 
är det Rinkebyskolan som ska få en särskiljande 
arkitektur. I Juvelen i kronan finns ett sådant 

Juvelen i kronanWin-Win-Win

Växa in

24 timmar - 365 dagar
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anslag i men även ett grepp för de andra skolorna i 
Rinkeby med en bra analys över helheten där varje 
skola ges olika profil eller karaktär. Våra vägar 
korsas föreslår en ny skolbyggnad med utmär-
kande arkitektur på parkeringsplatsen. Snöflingan 
koncentrerar sin formvilja till att bygga om, och 
till, Kvarnbyskolan med helt nya former. 

Skola mitt i byn
Förutom det förslag som just är döpt efter den 
rådande principen för många nya skolor runtom 
i landet (Skolan mitt i byn) är det flera andra 
förslag som tydligt fokuserar på hur skolan kan 
bli samhällets nya centrumfunktion. Win-win-win 
är ett sådant förslag. Här har förslagsställarna 
tittat på de faktiska utemiljöerna runt Rinke-
byskolan idag och förslagit hur kopplingen till 
idrottshallen ska stärkas för att på så sätt befolka 
platsen mer. Barnens Rinkeby är ett annat förslag 
med tydlig inriktning på att skolan ska bli ett 
samlande rum för hela civilsamhället.

F-9 skola
Från verksamhetens perspektiv har det i sam-
band med tävlingen påtalats att en bredare 
åldersspridning bland barnen, inom en och 
samma skola, skulle kunna få fler att stanna i 
Rinkeby under högstadieåren. Genom att elev-
erna redan känner till sin blivande skolmiljö tros 
chanserna att de går kvar i de högre stadierna 
öka. Många tävlingsbidrag, som Växa in och 
Rinkebyday, Rinkebynight, Rinkebyme, gör om 
Rinkebyskolan till en f-9 skola medan Barnens 
Rinkeby föreslår att alla skolor i Rinkeby görs 
om för att härbärgera förskoleklass till nian. Ett 
förslag är döpt tilll F-99 för att indikera behovet 
av vuxennärvaro i skolmiljöerna.

Profilskolor 
Språk, matte, idrott och musik är exempel på före-
slagna profiler som syns i tävlingsbidragen. Genrep 
föreslår en performanceskola. Förslaget innehåller 
påkostade och teknikorienterade inslag som skulle 
kunna vara värdefulla att införliva i Rinkeby för 
att visa att det satsas på stadsdelen. Som alterna-
tiv till vanliga grepp där risken för skadegörelse 
försöker byggas bort finns ett starkt symbolvärde i 
att anlägga det som är lätt att förstöra. 24 timmar 
– 365 dagar är en idrotts-, musik- och dansprofil. 
Enade i mångfalden som har ett tydligt hållbar-
hetsperspektiv är ett förslag som innehåller gym, 
danslokal och multiidrottsplan medan Möten i cen-
trum fokuserar på språk vilket verkligen övertygar 
jurygruppen.

Campustänk
Det finns i flertalet förslag tankar om att skapa 
ett större sammanhang som binder samman två 
eller flera skolor med varandra. Dela Läka och 
Barnens Rinkeby är exempel på tävlingsbidrag 
som söker binda samman flera, eller alla, skolor 
medan Campus Rinkeby och F-99 kopplar ihop 
Rinkebyskolan med Bredbyskolan. 

Samverkansmodeller
Många förslag listar på olika sätt hur hela 
samhället ska samverka för att stärka skolan i 
Rinkeby. Färdplan Rinkeby är ett sådant tävlings-
bidrag med flera kvaliteter som inspirerar juryn 
att diskutera taktisk urbanism, ett vedertaget 
stadsplanebegrepp som beskriver enklare lokala 
ingrepp i stadsväven – ofta framtagna under sam-
verkansformer. Världen är ett klassrum arbetar 
också med taktisk urbanism med fantasifulla 

Genrep

Rinkeby skolgata
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mikroparker. Vår skola och På riktigt är två 
andra förslag med inslag av samverkansmodel-
ler. Även Dela Läka och Rinkeby skolgata anför 
samverkan. I det sistnämnda förslaget ska 10 % 
av projektbudgeten vikas för den stora byggfesten 
där många görs delaktiga. 

Flickors möjligheter 
Flickors och kvinnors möjligheter att ta skolans 
och stadens rum i besittning är ett starkt tema i 
många tävlingsbidrag. Dela Läka och Skolan mitt 
i byn är två förslag som på helt olika sätt lyfter 
fram flickors plats i staden. Även F-99 och Vår 
skola påtalar flickors plats i samhället. 

Lokal förankring
Juryn noterar med glädje att många förslags-
ställare gjort hemläxan väl och på olika sätt 
försökt sätta sig in i Rinkebybornas vardag. 
Kritisk massa, Möten i centrum och Rinkebyday, 
Rinkebynight, Rinkebyme är exempel på sådana 

förslag. I Kritisk massa görs en vass analys och 
bland flera konkreta insatser föreslås att SISAB:s 
huvudkontor flyttas till Rinkeby. I Rinkebyday, 
Rinkebynight, Rinkebyme saknas konkretisering 
till stor del, men ett tydligt grepp, baserat på den 
upplevda otryggheten i trafiken, är hur plante-
ringar ska göra miljön mer anpassad för gående.  
I det senare förslaget finns även ett spännande 
narrativ som kopplas till individens resa genom 
livet i Rinkeby.

En enda superskola i Rinkeby
Vissa förslagsställare föreslår att alla skolor i 
Rinkeby rivs och att det istället byggs en gigan-
tisk superskola i Rinkebyskolans ställe. Siktar 
högre med sina 16 000 kvadratmeter byggnadsyta 
förhåller sig fritt till den faktiska platsen. En 
ännu större byggnad föreslås i Lärsamhället på 
24.000 BTA. Här är tron på arkitekturen stark 
i ett visionärt förslag där alla sinnen sägs vara 
viktiga och där mat liksom i många andra förslag 
intar en särskild ställning. Att kombinera skola 
med konferensanläggning är en annorlunda och 
intressant idé som förs fram i detta tävlingsbi-
drag. Juryn noterar att Lärsamhället är ensamt 

Lärsamhället

Kritisk massa

Färdplan Rinkeby

Möte i centrum
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i sitt slag och att det kan läsas som ett inlägg i 
skoldebatten. Förslaget problematiserar hur den 
fysiska skolan ska kunna konkurrera med digi-
tala plattformar i framtiden.

Hållbarhet i det lilla
Några tävlingsbidrag redovisar inslag av hållbar-
hetslösningar med flera dimensioner där synergi-
effekter blir en bonus. I Världen är ett klassrum 
föreslås till exempel en mötesplats i staden kallad 
Laddaren, där både mobiler och elcyklar kan 
laddas med hjälp av både solceller och människor 
som, genom att trampa på stationära träningscy-
klar, genererar energi. 

Andra teman som kommer igen är olika former 
av delningsekonomi, odling och mat. Ett tävlings-
bidrag, Rinkebyday, Rinkebynight, Rinkebyme, 
myntar det tilltalande begreppet Ätbar skolgård, 
och flera förslag föreslår samutnyttjande av 
skolans matsal och en uppgradering av skolköket 
till restaurangkök.

Juryn noterar att tilltalet i förslagen varierar. 
I vissa fall upplevs tävlingsbidragen generella 
och i andra fall specifikt kopplade till Rinkebys 
platser och befolkning. I några fall är det endast 
vita människor som representeras på bild eller 
västerländska traditioner som omnämns i text 
vilket förvånar jurymedlemmarna då Rinkebys 
befolkning till största delen består av invånare 
med utomnordisk bakgrund.

Vidare ser juryn att en del av de förslag som 
adresserar stadsbyggnadsfrågor inte är så för-
ankrade i platsen och har missat stadsdelens 
aktuella utveckling vilket delvis minskar kraften 
i dessa tävlingsbidrag. 

Det finns ett par teman som jurygruppen saknar. 
Ett sådant är en fördjupning i skolgårdar som 
yttre rum med potential att användas av fler. 
Överhuvudtaget var det få förslag som i detalj 
dök ned i de yttre rummen. Hälsa för alla tittar 
dock närmare på en specifik lekskulptur. Ett 
annat område inom skolans värld som lyfts i 
programmet men som inte blir så nära studerat i 
majoriteten av bidragen är elevernas hemvister. 
Förutom i några undantag saknas inzoomningar i 
de interiöra miljöerna och fältet inom till exempel 
fasta inredningar utforskas inte.

Slutligen konstateras att de förslag som famnade 
skolsituation i hela stadsdelen är i minoritet. 
Samtidigt är det tydligt att uppgiften varit 
komplex och de förslag som faktiskt försöker med 
ett helhetsgrepp till viss del skulle kunnat må bra 
av en fördjupning. En slutsats blir att förslagen 
rörde sig mest i olika ändar av skalan – från 
övergripande struktur till detaljer, medan det 
fanns färre ansatser i mellanskalan.

Glädjande nog fanns det en gymnasieelev bland 
förslagsställarna, Maja Sjöström 16 år som 
studerar på Grubbeskolan,  har gjort Enade i 
mångfalden.

Världen är ett klassrum

Enade i mångfalden
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OMDÖMEN OM BELÖNADE FÖRSLAG

JURYNS BESLUT 
Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att prisbelöna sex förslag som mest övertygande 
svarar mot bedömningskriterierna. 

Juryn rekommenderar Skolan mitt i byn att 
belönas med första pris.

Delat andra pris går till Barnens Rinkeby och 
Dela Läka.

Delat tredje pris går till Rinkeby Studios och 
Skolstad.

Fjärde pris går till F-99.
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FÖRSTAPRIS 750 000

SKOLAN MITT I BYN 
Okidoki arkitekter:  
Rickard Stark arkitekt, Gustav Hult arkitekt, Niklas Åkerberg planeringsarkitekt, Fredrik Jonsson arkitekt,  
Erik Stigland arkitekt. 

Warm in the winter:  
Nisse Örnberg arkitekt och planerare, Björn Ekelund arkitekt och planerare.

Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och 
stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder med-
vetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget 
och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med 
en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten 
att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen. 
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Tävlingsbidraget tar ett grepp om funktionerna 
runt omkring skolorna i Rinkeby, om skolan som 
institution i samhället och om stadsdelen i sin 
helhet för att skapa en attraktiv och bärkraftig 
plats som lockar till sig människor från hela 
Stockholmsområdet. Det är inte ett förslag som 
primärt handlar om skolorna i Rinkeby som 
sådana, utan mer om en attraktiv stadsväv och 
kontext för en skola av idag. Med ett klassiskt 
och väl redovisat stadsbyggnadsgrepp skapas ett 
samlande sammanhang där eleverna kan möta 
hela samhället – en skola mitt i byn.

Skolan mitt i byn innehåller en djärv stadsbygg-
nadsstrategi där mötet med Rinkebystråket och 
det nyskapade torgstråket, som Rinkebyskolan 
ligger längs med, är i fokus. Med utgångspunkt 
från delar av befintlig planering i Rinkeby skapas 
en ny gata och ett östvästligt torgstråk av att-
raktiva stadsrum som ska präglas av kunskap. 
Längs torgstråket skapas fyra tydliga platser där 
respektive torg eller platsbildning har en egen 
identitet och förslaget pekar vidare ut en, för 
hela staden bärkraftig, koppling till omgivande 
stadsdelar. Genom att förlänga Rinkeby Allé 
och placera en ny gymnasieskola i öster vid den 
planerade bron ska Rinkeby knytas samman med 
Ursvik och den nya tvärbanan. 

Med både enklare smarta grepp och stora nya 
satsningar ska en förtätad promenadvänlig 
gatustruktur med hög grad av samutnyttjande 
uppnås. Det pärlband av tydligt programmerade 
offentliga rum i Skolan mitt i byn växer delvis 
fram i anslutning till verkliga planerade verk-
samheter och delvis intill förslagna nytillskott. 
Moskétorget skapas vid den kommande moskén 
medan Tjejernas plats etableras vid tävlingsbidra-
gets innovativt föreslagna hall för truppgymnas-
tik. De offentliga rummen uppvisar övertygande 
skala och utformning och de är placerade i en 
sekvens med fin rytm.

Skolan mitt i byn föreslår att Rinkebyskolan görs 
om till äldreboende och lägger till en ny skolbygg-
nad väster om Rinkebystråket och den ovan-
nämnda hallen för truppgymnastik på den östra 
sidan, där det idag finns en otrygg parkering vid 
Folkets hus.

Med specifika designelement och programmatiskt 
innehåll som verktyg skapas här det nya och 
viktiga torget Tjejernas plats. Genom en uttalad 
och medveten strategi fungerar förslaget både 
som kraftfull normkritik och samtidigt som ett 
realistiskt stadsbyggnadsförslag. Genom att pla-
cera en hall för truppgymnastik mitt i samhället 
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används en funktion som är uttalat efterfrågad 
i Stockholmsområdet för att skapa en målpunkt 
och dragare för kvinnliga idrottsutövare från 
hela staden. Idén är klok och slagkraftigt på flera 
nivåer. Allt som klassiskt uppfattas som feminint 
används för att könskoda en plats där det finns 
ett stort behov av fler ytor för flickor att våga och 
få lov att uppehålla sig. 

Trots att själva Rinkebyskolan inte har givits en 
tydlig pedagogisk idé och att det finns ett antal 
frågetecken kring hur den utformats både invän-
digt och utvändigt uppfattar juryn byggnaden 
som ett rikt tillskott i stadsdelen. Både det rums-
liga greppet och det föreslagna huset har flera 
egenskaper med stark arkitektonisk trovärdighet. 

Den föreslagna arkitekturen utgör både en 
märkesbyggnad som lyfter skolans roll i samhäl-
let och skapar ett humanistiskt anslag. Gestalt-
ningen tycks sprungen ur platsen med ett slags 
pragmatisk nordisk tolkning av modernismen 
men präglas samtidigt av designelement som 

minner om arkitektur från olika byggnadstra-
ditioner. Där andra förslag har föreställt sig 
en modern arkitektur med glas och stål lyckas 
Skolan mitt i byn kännas både självklar på plat-
sen och som ett spännande nytt inslag. 

Utkragande tak och balkonger fungerar både som 
identitetsskapande forminslag och funktionella 
byggnadselement. De skyddar mot såväl sol som 
regn och bidrar till ett bättre inomhusklimat.

Valet av byggnadsteknik är hållbart, men särskilt 
bärkraftigt uppfattas greppet att analysera hur 
den befintliga skolan med sitt restvärde kan 
användas av andra brukare. Genom att flytta 
elever först när den nya skolan byggts behöver 
verksamheten inte heller tappa elever under 
tiden.

Det som brister i förslaget är avsaknaden av 
skolgård i anslutning till skolan. Mötet mellan 
den nya skolan och befintlig bebyggelse i väster 
är också mindre väl utformat med trånga mått 
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02

Skala 1:250

Kunskapstrappan MoskétorgetRinkeby torgTjejernas plats

Nya Rinkebyskolan Truppgymnastikhall

BrotorgetParkleken Rinken Skolgård

Skala 1:2000
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och otrygga passager. Det pärlband av platser 
som sträcker sig från öst till väst är minst överty-
gande i denna del av stadsplanen. Här finns stor 
utvecklingspotential. 

Även invändigt skulle skolan behöva utvecklas 
vidare även om anslaget att skapa ytor för samut-
nyttjande är intressanta.

Trots att förslaget är övertygande på många 
sätt och ett svar på en god stadsbyggnadsanalys 
reagerar juryn mot den bild som delvis målas upp 
både av stadsdelen och av de befintliga skolorna 
i Rinkeby. Det är högstadieskolorna som drabbas 

av kraftigt vikande elevunderlag medan de lägre 
stadierna är fullbelagda och börjar få brist på 
platser. Rinkeby är också en plats som många är 
stolta över och trivs bra i.

Förutom avseende dessa brister är Skolan mitt 
i byn sammantaget ett moget, trovärdigt och 
kraftfullt exempel på innovativ gestaltning med 
kraft att förändra samhället.
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DELAT ANDRA PRIS 250 000

BARNENS RINKEBY
AndrénFogelström: 
Moa Andrén ansvarig arkitekt, Tove Fogelström ansvarig arkitekt, Pär Falkenäng praktikant arkitekt. 

LAND arkitekter:  
Alf Orvesten ansvarig landskapsarkitekt, Emilia Molin landskapsarkitekt, Johanna Andersson praktikant 
landskap

Barnens Rinkeby är ett förslag som tar sig an alla Rinkebys skolor utifrån barnens perspektiv med 
ett starkt bärande grepp och ett säkert handlag. Tävlingsbidraget greppar både stadsbyggnad och 
de olika skolmiljöerna och skapar ett gemensamt koncept som ska öka Rinkebys attraktionskraft.  
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Där barnen trivs där trivs även andra. Så skulle 
bevekelsegrunderna för förslaget kunna samman-
fattas. Barnens Rinkeby skapar med realistiska 
och jordnära tilläggs- och upprustningsförslag en 
säker rumslig komposition som kan tilltala små 
som stora. Utifrån olika tidshorisonter, skalor, 
befintliga förutsättningar och behov famnas alla 
skolor i Rinkeby med omgivande stadsrum i ett 
nedtonat men övertygande förslag. 

Med utgångspunkt i en analys som klingar 
trovärdigt kring vad som skulle vara lyckosamt 
i Rinkeby görs en stark koppling till ett antal 
förslag med hög grad av konkretisering. Barnens 
Rinkeby är ett av de förslag som fokuserar på 
befintliga styrkor och hur dessa kan stärkas. 

Den tydliga metodiken består av tre grepp. Det 
första är att barnen görs delaktiga i processen. 
Förslaget presenterar en tydlig tanke om att det 
får barnen att stanna i Rinkeby. Det andra är att 
stärka mötet mellan skolan och den omgivande 
staden. Slutligen föreslås en slags verktygslåda 
för insatser i de befintliga miljöerna. Fokus på 

hållbarhet, att skapa överblick och olika rumsty-
per är exempel på verktyg som kan användas.

Mötet med staden ska i de olika skolorna ske 
genom den välformulerade idén om entrétorg. 
Tanken är att entrépunkten skapar störst möjlig-
het till interaktion. Skolans administration och 
lämpliga lokaler lokaliseras här för att en natur-
ligare kontakt med civilsamhället ska uppstå. 
Skolorna blir på så sätt ett självklart nav för de 
satsningar som görs i Rinkeby.

Barnens Rinkeby är vid första anblicken ett både 
återhållsamt och försiktigt tävlingsbidrag men 
det omfattar vid närmare påseende även fyra 
relativt ordentliga förslag till åtgärder. Dessa är 
ett nytt skal kring Rinkebyskolan, en ny separat 
byggnad för Kulturskolan, ytterligare en helt 
ny huskropp vid Bredbyskolan som ersätter Hus 
B samt F-9-verksamhet i alla skolor vilket i sig 
kräver ganska mycket ombyggnad. Även om några 
av dessa förslag inte är helt realistiska eller ens 
önskvärda, som idén om att lägga Kulturskolan 
i en separat byggnad, är den övergripande och 
tydliga målbilden för satsningarna övertygande. 
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Genom att korsbefrukta varandra blir de olika 
skolorna trygga och hemtama platser för alla 
elever så att de känner sig så pass hemma i 
Rinkebys alla skolor att det blir naturligt att 
stanna kvar grundskoletiden ut. Greppet bedöms 
kunna fungera väl både utifrån möjligheten till 
samutnyttjande och avseende verksamheternas 
behov, särskilt med tanke på det korta avståndet 
skolorna emellan. 

Genom att justera förslaget så att ett par av sko-
lorna tillåts fortsätta vara för de lägre stadierna 
och flytta in Kulturskolans verksamhet i befint-
liga lokaler närmare tunnelbanan skulle förslaget 
bli ännu mer trovärdigt. 

Tävlingsbidraget omfattar även mindre och enkelt 
genomförbara åtgärder som att placera uthyrbara 
lokaler där det bedöms som realistiskt möjligt. 
Nya entréer till skolan och skoltorget vid Kvarn-
byskolan övertygar särskilt juryn om sina stads-
byggnadsmässiga kvaliteter. En ny byggnad vid 
Bredbyskolan bedöms kunna tillföra välbehövlig 
rörelse och nytt liv till platsen. Detsamma gäller 
föreslagna åtgärder vid Knutbyskolan.

Hållbarheten omfattar både kloka tillägg som 
extra klimatskal och social hållbarhet i form av 
bättre förutsättningar för möten och samverkan 
samt trygghetsskapande åtgärder. Men mer liv 
och rörelse, nya mötesplatser på samtliga skolor 
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och genom att ta bort den otrygga parkeringen vid 
Folkets hus stärks tryggheten. Både tidsaspekten 
i förslaget och att åtgärderna varierar i omfatt-
ning visar på ett hållbart och moget förhållnings-
sätt till ekonomi och genomförande. 

Barnens Rinkeby är ett starkt förslag även 
avseende gestaltning. Med ett säkert handlag 
visas ett antal väl komponerade fasader med 
öppna bottenvåningar och välfungerande skala. 
Rinkebyskolans nya öppna gestalt väcker dock en 
del funderingar kring de faktiska möjligheterna 
att skapa en såpass transparant arkitektur i ett 
svenskt klimat. Den ventilerade dubbelskalsfa-
saden väcker nyfikenhet men också frågor. Juryn 
är inte övertygad om att de rum som skapas blir 

användbara och ser även svårigheter med tillför-
sel av dagsljus i delar av byggnaden

Ur stadsbyggnadssynpunkt skulle just Rinkeby-
skolan även kunnat kopplas bättre till stråket, 
torget och centrum. Genom att huvudentrén 
orienteras mot skolgården blir torget mot stråket 
mindre motiverat. Bollplanen söder om torgytan 
fungerar också mindre bra. 

Sammantaget är Barnens Rinkeby ett över-
tygande och vackert redovisat förslag som är 
starkt genom sitt genomgående anslag men som 
samtidigt skulle ha vunnit på att fördjupas i vissa 
delar.
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DELAT ANDRA PRIS 250 000

DELA LÄKA

ÅWL Arkitekter. 
Ansvariga arkitekter: Hanna Ruta arkitekt SAR/MSA, Patrik Olsson landskapsarkitekt MSA.  
Handläggande arkitekt: Döne Delibas arkitekt MSA.  
Medverkande arkitekter: Martin Berge landskapsarkitekt MSA, Maria Glassel arkitekt MSA

Dela Läka är ett förslag som tydligt åskådliggör och med säkert handlag prövar feministiska  
designverktyg. Tävlingsbidraget är både ambitiöst och modigt med överraskande inslag. Förslaget 
pekar på kraften i de små åtgärderna som tillsammans kan göra stor skillnad. 
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Dela Läka är föredömligt pedagogiskt presente-
rat och kan läsas som en exempelkarta och ett 
prövande av feministisk design med stadsdelen 
Rinkeby som prövoplats. Feministisk design har 
en stark tradition av att vara processorienterad, 
uppsökande och lokalt förankrad. Grunden i Dela 
Läka utgår från att ta avstamp i det befintliga 
som utgångspunkt. Vad fungerar redan nu? Hur 
och vart rör sig flickor och kvinnor idag? Förs-
lagsställarna vill förstärka det som fungerar och 
arbeta uppsökande utifrån befintliga rörelsemöns-
ter och förstärka de platser och funktioner som 
redan uppskattas och används av flickor.

Förslaget spänner över hela stadsdelen och tar 
olika grepp för varje skola och dess närområde. 
Skolorna binds samman med en tjejpromenad som 
utgör ett av Dela Läkas mest övertygande inslag 
med sitt starka fokus på rättvis tillgänglighet till 
det offentliga rummet. Alla ska kunna gå och röra 
sig i sin närmiljö. Väl gestaltad och rätt placerad 
belysning är ett av flera designverktyg som ska 
användas för att förbättra möjligheten för flickor 
och kvinnor att använda de offentliga rummen. 
Förslaget är att av de tävlingsbidrag som har 
tydliga idéer om samverkansmodeller och vikten 
av att engagera hela samhället med sina olika 

aktörer för att skapa en hållbar stadsdel. Mål 
och värdegrund för alla insatser ska formuleras 
gemensamt.

Dela Läka fokuserar på hemvisten som en viktig 
del av skolmiljön och på de yttre rummen. Juryn 
tilltalas av att bidraget sticker ut hakan och 
prövar sig fram med en uppfriskande och generös 
palett av designinslag. Istället för att utmana 
den traditionella flickrollen utforskar Dela Läka 
de intresseområden som uppfattas som relevanta 
för flickor och kvinnor i området och föreslår 
innehåll som till exempel relaterar till odling och 
mat. Odlingsfritids utgör ett spännande koncept 
och Rinkebyskolan får närma sig Rinkebystråket 
med en publikt orienterad matsal och storkök. 
Hemvisternas utformning är dock inte närmare 
redovisad.

Analysen i förslaget är relevant och konse-
kvent genomförd medan svaren, trots att de 
har en klar inriktning, fortfarande är relativt 
schematiska. Men även om Dela Läka främst 
beskriver en metod, finns en tilltalande känsla i 
de collageliknande illustrationer som redovisas 
i förslaget. Trots sin enkelhet talar bilderna om 
rum och rumssamband på ett sätt som lockar till 
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nyfikenhet kring de förslag som skulle kunna 
växa fram om tävlingsbidraget fick utvecklas 
vidare. 

Det kan uppfattas som en inneboende motsätt-
ning att beskriva en metod som är uppsökande 
där designen ska ske i samråd med brukarna och 
samtidigt redovisa exempel på lösningar. Dock 
går det att läsa Dela Läka som en föredömlig 
redovisning av feministisk designanalys med 
en provkarta, en slags buffé, över åtgärder som 
skulle kunna bli resultatet av den slags process 
som beskrivs. Ett annat sätt att utveckla försla-
get skulle ha varit att göra en djupare analys av 
de platser som omfattas av tävlingsbidraget. Som 
det är nu stannar både analys och förslag på en 
relativt övergripande nivå.

En intressant aspekt av analysen är det förslag 
till skattning av skolornas rumsliga status som i 
tävlingsbidraget kallats för Flexibilitetsmodellen. 
Enligt denna betygssätts de befintliga skolornas 
förutsättningar för att ändras eller byggas till och 
anpassas till nya behov, snarare än den tekniska 
statusen. 

Syftet med förslagen i Dela Läka är att skapa 
trygga miljöer för både flickor och andra, 
men de förslag som redovisas översiktligt i 

tävlingsbidraget kanske inte räcker hela vägen 
fram. Vissa delar av det som blir tjejpromenaden 
upplevs som rejält otrygga idag och juryn frågar 
sig om platserna blir tillräckligt synliggjorda med 
de medel som föreslås. Utformningen av Rinke-
byskolans skolgård är tveksam då den föreslagna 
paviljongbyggnaden och de avskilda sittplatserna 
skapar otrygga hängytor och minskar den viktiga 
överblicken över skolgården. Vidare bör allmänna 
stråk promenadstråk som korsar skolgårdar 
undvikas.

En lite svag länk i Dela Läka är de föreslagna 
samverkansmodellerna som bygger på att alla 
inblandade, föreningar och andra, verkligen vill 
samverka. Juryn är inte helt övertygad om att 
det är en idé som är bärkraftig eftersom en del av 
föreningslivet i Rinkeby präglas av en önskan om 
egenart och att drivas av egna initiativ. Samti-
digt finns många andra aktörer som kan dra åt 
samma håll och samverkan kanske kan skalas 
ned eller upp, beroende på sammanhanget.

Dela Läka är sammantaget ett vackert presente-
rat, tankeväckande och konsekvent förslag som 
utgår från det som finns på platsen idag med 
ett föredömligt modigt prövande av feministisk 
design och ett hållbart förhållningssätt.



29RÖTTERNA I RINKEBY JURYUTLÅTANDE

DELAT TREDJE PRIS 100 000

RINKEBY STUDIOS
Sjöblom Freij Arkitekter AB och Solmaz Beik  
Jacob Sjöblom arkitekt SAR/MSA, Axel Freij arkitekt SAR/MSA och Solmaz Beik arkitekt SAR/MSA

Rinkeby Studios visar på en möjlig och realistisk väg framåt för att bygga om Rinkebyskolan och 
andra typskolor som den. Med ett lågmält och trovärdigt grepp skapas känslan av en helt ny skola 
trots att de föreslagna omdaningarna inte är så omfattande. 

Förslagets stora styrka är att det redovisar ett 
antal möjliga och välstuderade åtgärder för att ge 
Rinkebyskolan en mer modern karaktär. De tre 
tydliga tilläggen som ger skolan dess nya karak-
tär är det nya klimatskalet runt hela skolan, ett 
nytt upplyft tak och en uppglasad tillbyggnad 
mot Rinkebystråket. Den senare är gjord så att 
den ska vara lätt att hyra ut. En intressant och 
utvecklingsbar tanke i Rinkeby Studios är den 
om en tredje part som låter skolan bli en av flera 
aktörer som hyr in sig i det som är tänkt att bli en 

samlande byggnad för lärande och kulturinriktad 
verksamhet – Rinkeby Studios. 

Både analysen och svaren i Rinkeby Studios är 
övertygande och konsekventa. Sättet att förhålla 
sig till olika aspekter av hållbarhet är trovärdigt 
med klimatskal, utnyttjande av befintlig byggnad, 
solceller på tak, invändiga väggar i trä samt 
med insatser över tid. Den sociala hållbarheten 
uppnås genom hög grad av samverkan och att 
öppna upp skolans lokaler.
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Den nya tillbyggnadens storlek känns balanserad. 
Förslaget är tydligt genomritat med överty-
gande samband och lokalisering av funktioner. 
I entréplanet, kallat Kulturplanet, finns en 
samlande reception, olika typer av kulturell 
verksamhet som grafikverkstad, trä- och textil-
salar, musikrum men också en restaurangmiljö 
och plats för att baka. Vidare placeras även fritids 
här. Kulturplanet är zonerat för att kunna delas 
av och utbyggnaden har egen låsning för att vara 
tillgänglig oberoende av annan verksamhet. Det 
stora rummet som skapas när ljusgårdarna blir 
överbyggda är välprogrammerat och kan bli fint 
men juryn ser en fara i att det blir överstort och 
saknar utblickar. 

Resten av skolan är indelad i zoner som ska 
förflytta eleven från ett mer offentligt samman-
hang till den privata närzonen. Denna är dock 
inte någon hemvist utan istället fortfarande 
klassrum med korridorer. Hela skolan har mindre 
än 500 elever och endast barn i årskurserna sju 

till nio. Med den föreslagna utformningen bedö-
mer juryn att elever från och med årskurs fyra 
med fördel skulle kunna gå här för att få större 
ålderspridning.

Entrémotivet mot Rinkebystråket bildar en 
anslående front med ett visst mått av monumen-
talitet. Den redovisade gestaltningen är vacker 
och spröd. Formspråket har stor potential som ett 
slags kanvas som kan förändras med verksam-
hetens behov och det invändiga livet komma till 
uttryck. Det finns en spänning mellan det skira 
yttre skiktet och den inre tunga betongen med 
sina rillor. Fasaden riskerar dock att se klumpigt 
ut med mindre omsorgsfullt utförande. Detaljerna 
i glaspartierna blir avgörande för om resultatet 
blir lyckat eller inte. 

Sammanfattningsvis är Rinkeby Studios ett spän-
nande och skickligt genomfört förslag som pekar 
ut en möjlig väg framåt för liknande skolor från 
samma tid i andra delar av Stockholm och landet.
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DELAT TREDJE PRIS 100 000

SKOLSTAD
Arvid Forsberg

Det förslag som har den mest ambitiösa och genomarbetade interiöra skolmiljön. Skolstad är 
med sitt både varma och värdiga uttryck ett förslag med tilltro till arkitektur som en kraft att räkna 
med i samhället
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Tävlingsbidraget fokuserar på Rinkebyskolan och 
skapar en helt ny skola i dess ställe. Den varma 
träarkitekturen redovisar ett antal välfunna 
lösningar för framförallt skolans interiöra rum. 
Förslagets grundläggande grepp är att skapa 
en värdig märkesarkitektur i en kontext där det 
saknas tydligt manifesterade samhällsfunktioner. 

Rinkebys befintliga skolor och offentliga institu-
tioner är tidstypiskt nedtonade i förhållande till 
den övriga stadsbygden. Skolstad sätter den nya 
Rinkebyskolan på kartan genom en välkompone-
rad och säker gestaltning som signalerar värdet 
av lärande. 
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Förslagets har stora kvaliteter avseende den 
mänskliga skalan, inlevelse i miljöerna och 
taktila egenskaperna. Juryn tycker särskilt att 
förhållandet mellan aula och matsal är intresse-
väckande gestaltat samt att hemvisterna fått en 
trivsam och sympatisk utformning. Kopplingen 
mellan de respektive hemvisterna är inte lika 
stark. Här skulle behövts en zonering eller 
gradering av rumsligheter från det offentliga 
skolgemensamma sammanhanget till den egna 
hemvisten.

Även utvändigt saknas kopplingen till en inre 
indelning. Med tydligare identitet i respektive 
del av skolan skulle skolgårdens uppdelade rum 
fungera bättre.

När det gäller sambandet mellan analys och 
lösning saknar juryn flera aspekter i förslaget. 
Byggnaden har ett fint gränssnitt mellan ute 
och inne men är svagt förankrad på den faktiska 
fysiska platsen. Indelningen i flera skolgårdsrum 
tycks inte spegla en invändig indelning och ris-
kerar därmed snarare att skapa otrygghet genom 
sämre överblick. Öppna ytor under tak kan bli 

tillhåll och de välfungerande och uppskattade 
bollplanerna tas bort. Trygga stadsrum beskrivs 
i analysen men saknas alltså till stor del i försla-
get. Att lägga ned Knutbyskolan som fungerar 
bra, för att istället skapa en skola med så många 
som närmare 1000 elever bedöms inte vara rätt 
väg att gå i Rinkeby. 

Skolstad visar dock med sitt uttryck hur trä kan 
användas på expressivt, inlevelsefullt och lekfullt 
sätt för att komplettera stadsdelar från samma 
tid och hur skolor kan byggas helt i trä för att 
skapa taktila och humanistiska pedagogiska 
miljöer. 
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FJÄRDE PRIS 50 000

F-99
Kjellgren Kaminsky Architecture AB.  
Fredrik Kjellgren ansvarig arkitekt, Caroline Csemiczky handläggande arkitekt, Sofia Wendel medverkande 
arkitekt, Aimee Mackenzie medverkande arkitekt, Martin Login medverkande arkitekt, Arianna Boccalatte 
praktikant

Trots att förslaget är sparsmakat i sin redovisning av den föreslagna fysiska gestaltningen väcker 
perspektivbilden juryns nyfikenhet. 

F-99 har tagit fasta på behovet av f-9 skolor. 
Önskan om större närvaro av vuxna speglas 
i namnet som antyder att alla åldrar ska få 
tillgång till den miljö som föreslås. Förslaget 
har en stark och övertygande analys som adres-
serar många hållbarhetsfrågor med särskilt 
fokus på social hållbarhet. Tillbyggnaden av 

Rinkebyskolan är ett enkelt och konkret grepp 
som känns övertygande. Men det saknas planer 
och situationsplan för att bättre förstå förslaget. 
Den gestaltning som redovisas på den renderade 
bilden sett från torget har dock flera kvaliteter 
som juryn fastnar för. Som typologi på platsen är 
tillbyggnadens utformning välfunnen. Den andas 
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humanism och modernism av det mer robusta 
slaget och relaterar till kontexten samtidigt 
som nya kvaliteter tillförs. Byggnaden har en 
öppen och samtidigt stadig karaktär mot torget 
och Rinkebystråket. Det kraftiga takutsprånget 
fångar in förbipasserande och fungerar väl som 
väder- och klimatskydd. Förslagsställarna har 
trovärdigt beaktat platsens höjdskillnad. Av alla 
förslag som kommer fram och möter stråket är 
F-99 ett av de som mest övertygar både med sin 
gestalt och skala men även genom att det upplevs 
realiserbart.

Kopplingen till Bredbyskolan upplevs som mindre 
bearbetad. Den flera våningar höga bergsknallen 
mellan skolorna redovisas inte i axionometrin 
vilket gör att förslaget inte landar på platsen.

Slutligen tycker sig juryn kunna se en palett av 
idéer som skulle kunnat utvecklas vidare i den 
fina bild de fastnat för. Ett slags verktygslåda 
med designverktyg som har förutsättningar att 
utvecklas till en sammanbindande gestaltning 
även i skolans och stadsdelens yttre rum. 

F-99

Ny entré till Rinkeby F-99

Rinkeby dras med ett dåligt rykte och undersök-
ningar visar att även boende upplever stora delar 
av stadsdelen som otrygga. Vi ser att ryktet går 
hand i hand med ett bristande elevunderlag för 
stadsdelens skolor, vilket framförallt drabbar hög-
stadiet Rinkebyskolan. Ett faktum är att eleverna, 
väljer att läsa högstadieåren i andra stadsdelar. 
Förenklat tycks detta säga: 

En bärande idé är att öppna upp delar av skolan 
mot lokalsamhället och erbjuda undervisning och 
erfarenhetsutbyte för alla åldrar. Vi ser framför 
oss en mötesplats där lokaler nyttjas flexibelt och 
gränsöverskridande lärande står i fokus. Vi ser 
att en naturlig närvaro av fler vuxna i skolan ska-
par trygghet och en lugnare pedagogisk miljö för 
eleverna. De vuxna får också insyn och förståelse 
för ungdomarnas vardag och kan utgöra ett större 
stöd för dem. Vi bygger därigenom ett kunskaps-
utbyte och ett utökat förtroende för skolverksam-
heten samtidigt som vi får ett bättre nyttjande av 
de skollokaler som redan finns. 

Tävlingsprogrammet föreslår en F-9 skola, vi före-
slår F-99 och utvecklar konkreta idéer för hur det-
ta ska fungera på kommande sidor. Namnet syftar 
till en skola som öppnar upp mot lokalsamhället 
och erbjuder undervisning och erfarenhetsutbyte 
för alla åldrar.

För att hantera olika perspektiv inom projektet 
och samtidigt skapa ett tydligt helhetsgrepp arbe-
tar vi med en metod som vi kallar för tallriksmo-
dellen. 

Tallriksmodellens delar överlappar varandra men 
hjälper oss samtidigt att fokusera frågeställningar 
och skapa konkreta förslag och strategier. 

Vi ser också vikten av rykte och status och tror 
att framtidens skola kan spela en annan roll i lokal-
samhället än vad den gör idag. Rinkebyskolan har 
lägesmässigt goda förutsättningar att bli ”Skolan 
mitt i byn” som tävlingsprogrammet eftersträvar. 
Vi tycker att detta är en god ambition som kan 
appliceras på andra skolor i andra samhällen och vi 
ställer oss frågan: Vad kan skolan göra för 
Rinkeby? och Vad kan Rinkeby göra för skolan?

För att skapa en trygg och hållbar stadsdel, socialt 
och miljömässigt, tar vårt förslag avstamp i idén 
om att förbättra och bygga vidare på strukturer 
som redan finns i Rinkeby, snarare än att riva och 
bygga nytt. Vi ser att detta spelar en stor roll ur 
ett hållbarhetsperspektiv, liksom för stadsdelens 
självbild.

Undervisningen i sig tycks inte vara huvudorsaken 
till det bristande elevunderlaget. Problemet är 
såklart mångfacetterat, och vi tror att svaret är 
likaså. Dock ser vi frågan om trygghet, i och utan-
för skolan, som en av de avgörande aspekterna i 
valet av högstadieskola. 

I dagsläget pågår flera stadsutvecklingsprojekt i 
stadsdelen. ’Rinkeby Allé’ stärker det viktiga strå-
ket från centrum och österut. ’Rinkebystråket’ 
utvecklar kopplingen från centrum och norrut 
mot Järvafältet. Som komplement till dessa har vi 
i projektet valt att fokusera på de centrala delarna 
kring Rinkebyskolan och vidare sydväst mot Bred-
byskolan. 

Vi ser att detta område är underutnyttjat och 
har potential att växa till ett gemensamt stads-
delscampus där skola och lokalsamhälle vävs sam-
man.

En viktig ingång i projektet är också kvinnors och 
flickors plats i det offentliga rummet i Rinkeby, 
där de idag lyser med sin frånvaro. Genom att ta 
ett grepp om stads- och skolmiljön ur ett feminis-
tiskt stadsplaneringsperspektiv ser vi att området 
och även skolan blir tryggare för alla. Detta står 
inte i kontrast till en stimulerande miljö för pojkar 
och män, utan är snarare ett komplement för att 
skapa en mer jämlikt nyttjad stadsdel. 
Vi ser också vikten av lokalt engagemang, känsla 
av ägandeskap och delaktighet. Genom att invol-
vera fler i uppbyggnaden av Framtidens skola ser 
vi att konceptet växer sig starkare och blir än mer 
långsiktigt.  

Vårt förslag visar hur skolan kan vara en större till-
gång för stadsdelen och hur stadsdelens invånare 
blir en betydelsefull parameter för skolan.

Tallriksmodellen

Rinkebyskolan + Bredbyskolan

Funktionsanalys

F-99
F-99: Rinkebys kunskapsmotor.
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”Vill du lyckas måste du bort 
från Rinkeby”

”Syns man inte, finns man inte”
 – citat ur dokumentären ”Cherrie - ut ur mörkret”

”Vad kan skolan göra för Rinkeby?
Vad kan Rinkeby göra för skolan?”

• Program
 (Fysisk programmering av    
 skolmiljö och offentliga rum)
• Feministisk planering 
• Lokal förankring

Rinkeby torg och Rinkebyskolan får en tydligare koppling   
genom att två baksidor vänds till framsidor.

1

Rinkebyskolan får en ny tillbyggnad med bla matsal och ny 
publik entré som öppnats upp med fler publika funktioner.

2

Ny lekpark kopplar Rinkebyskolan och Bredbyskolan3
Urban odlingslott 4

1
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4

F-99

Ny entré till Rinkeby F-99

Rinkeby dras med ett dåligt rykte och undersök-
ningar visar att även boende upplever stora delar 
av stadsdelen som otrygga. Vi ser att ryktet går 
hand i hand med ett bristande elevunderlag för 
stadsdelens skolor, vilket framförallt drabbar hög-
stadiet Rinkebyskolan. Ett faktum är att eleverna, 
väljer att läsa högstadieåren i andra stadsdelar. 
Förenklat tycks detta säga: 

En bärande idé är att öppna upp delar av skolan 
mot lokalsamhället och erbjuda undervisning och 
erfarenhetsutbyte för alla åldrar. Vi ser framför 
oss en mötesplats där lokaler nyttjas flexibelt och 
gränsöverskridande lärande står i fokus. Vi ser 
att en naturlig närvaro av fler vuxna i skolan ska-
par trygghet och en lugnare pedagogisk miljö för 
eleverna. De vuxna får också insyn och förståelse 
för ungdomarnas vardag och kan utgöra ett större 
stöd för dem. Vi bygger därigenom ett kunskaps-
utbyte och ett utökat förtroende för skolverksam-
heten samtidigt som vi får ett bättre nyttjande av 
de skollokaler som redan finns. 

Tävlingsprogrammet föreslår en F-9 skola, vi före-
slår F-99 och utvecklar konkreta idéer för hur det-
ta ska fungera på kommande sidor. Namnet syftar 
till en skola som öppnar upp mot lokalsamhället 
och erbjuder undervisning och erfarenhetsutbyte 
för alla åldrar.

För att hantera olika perspektiv inom projektet 
och samtidigt skapa ett tydligt helhetsgrepp arbe-
tar vi med en metod som vi kallar för tallriksmo-
dellen. 

Tallriksmodellens delar överlappar varandra men 
hjälper oss samtidigt att fokusera frågeställningar 
och skapa konkreta förslag och strategier. 

Vi ser också vikten av rykte och status och tror 
att framtidens skola kan spela en annan roll i lokal-
samhället än vad den gör idag. Rinkebyskolan har 
lägesmässigt goda förutsättningar att bli ”Skolan 
mitt i byn” som tävlingsprogrammet eftersträvar. 
Vi tycker att detta är en god ambition som kan 
appliceras på andra skolor i andra samhällen och vi 
ställer oss frågan: Vad kan skolan göra för 
Rinkeby? och Vad kan Rinkeby göra för skolan?

För att skapa en trygg och hållbar stadsdel, socialt 
och miljömässigt, tar vårt förslag avstamp i idén 
om att förbättra och bygga vidare på strukturer 
som redan finns i Rinkeby, snarare än att riva och 
bygga nytt. Vi ser att detta spelar en stor roll ur 
ett hållbarhetsperspektiv, liksom för stadsdelens 
självbild.

Undervisningen i sig tycks inte vara huvudorsaken 
till det bristande elevunderlaget. Problemet är 
såklart mångfacetterat, och vi tror att svaret är 
likaså. Dock ser vi frågan om trygghet, i och utan-
för skolan, som en av de avgörande aspekterna i 
valet av högstadieskola. 

I dagsläget pågår flera stadsutvecklingsprojekt i 
stadsdelen. ’Rinkeby Allé’ stärker det viktiga strå-
ket från centrum och österut. ’Rinkebystråket’ 
utvecklar kopplingen från centrum och norrut 
mot Järvafältet. Som komplement till dessa har vi 
i projektet valt att fokusera på de centrala delarna 
kring Rinkebyskolan och vidare sydväst mot Bred-
byskolan. 

Vi ser att detta område är underutnyttjat och 
har potential att växa till ett gemensamt stads-
delscampus där skola och lokalsamhälle vävs sam-
man.

En viktig ingång i projektet är också kvinnors och 
flickors plats i det offentliga rummet i Rinkeby, 
där de idag lyser med sin frånvaro. Genom att ta 
ett grepp om stads- och skolmiljön ur ett feminis-
tiskt stadsplaneringsperspektiv ser vi att området 
och även skolan blir tryggare för alla. Detta står 
inte i kontrast till en stimulerande miljö för pojkar 
och män, utan är snarare ett komplement för att 
skapa en mer jämlikt nyttjad stadsdel. 
Vi ser också vikten av lokalt engagemang, känsla 
av ägandeskap och delaktighet. Genom att invol-
vera fler i uppbyggnaden av Framtidens skola ser 
vi att konceptet växer sig starkare och blir än mer 
långsiktigt.  

Vårt förslag visar hur skolan kan vara en större till-
gång för stadsdelen och hur stadsdelens invånare 
blir en betydelsefull parameter för skolan.

Tallriksmodellen

Rinkebyskolan + Bredbyskolan

Funktionsanalys

F-99
F-99: Rinkebys kunskapsmotor.
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Våra vägar korsas Brrum arkitekter AB  
Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe

Campus Rinkeby Salem Arkitektur & Design  
May Naoom arkitekt MSA

kritisk massa
1 2 3 4

INLEDNING
ANALYS - INLEDNING
Problemformuleringen i tävlingsprogrammet ”rötterna i rinkeby” 
för den allmänna idétävlingen, (som vi har tolkat det) är:
För få elever i rinkeby av de som börjar på den kommunala skolan 
och förskolan slutför sin skolpliktiga tid i den kommunala och lokala 
högstadieskolan.
 
Det är förstås ur många avseenden ett problem. Det kanske minsta 
problemet är för de barn som går i andra skolor, de får gå upp tidigare 
på morgonen eftersom de får en längre resväg. Jämfört med vissa 
glesbygdskommuner är problemen relativt små.
Det är snarare de barn som blir kvar som är de stora förlorarna då de 
blir kvar i en segregerad skola.

Vi menar att problemet med skolan i rinkeby är problemet med 
rinkeby i stort. Och problemet med rinkeby i stort är att det är en 
segregerad stadsdel. För att vara extra tydlig; rinkeby bebos till alltför 
stor del av socioekonomisk svaga grupper. Och endast genom att 
komma till rätta med det problemet kan vi lösa skolans problem. 
slutsatsen blir då onekligen att problemet, som kanske inte direkt 
uttalas i tävlingsprogrammet men som man snabbt läser mellan 
raderna, är alldeles för stort för att kunna lösas arkitektoniskt. 

Problemet är snarare politiskt och borde därför också lösas politisk.
Exempel på förslag som har för avsikt att motverka skolsegregationen: 
Förstatliga skolan (med ambitionen att göra den mer jämbördig), 
inskränkningar i det fria skolvalet (tvång), Förbud mot vinster i 
välfärden (tvång), Delvis fastlåsning av skolpengen (mindre tvång) och 
förbud av religiösa friskolor (mindre urval för elevflykt), Reform för 
likvärdiga betyg och slut på möjlighet till betygsinflation (likvärdighet).
En viktig faktor för framgången i skolorna generellt är lärarna. 
Extremt många superduktiga lärare skulle förstås göra mycket mer 
skillnad för rinkebys skolor än vad en lyxupprustning av lokalerna 
skulle göra. Det skulle kosta mindre men måste fortfarande ses som 
en politisk utopi.

Därför måste vi förstås göra allt för att locka duktiga lärare till rinkeby. 
Det ska vara status att undervisa i skolor som rinkebyskolan!
Lärarna måste också tydligare få fokusera på det de ska, nämligen 
att undervisa. stödet från socialtjänst och polis måste stärkas och 
effektiviseras. Och kanske är det inte längre lönerna som är det 
stora problemet för att locka lärare till skolor i utsatta områden utan 
arbetsmiljön.

sammantaget är det därför med stor frustration som vi ger oss i kast 
med arkitekttävlingen. Vi är trots allt arkitekter. Generalister men 
med en expertis endast på det byggda.

VÅRT FÖRSLAG – SAMMANFATTNING
istället för att låtsas att problemet kan lösas arkitektoniskt vill vi vara 
tydliga med att vi måste göra mycket mer än så. För varje burk med 
färg vi använder till upprustning av de befintliga skolorna i Rinkeby 
borde vi bygga en sängplats för en student, erbjuda en arbetsplats till 
en boende eller belysa en otrygg plats på vägen från tunnelbanan. 
Vi måste arbeta med en bred palett av åtgärder, kontinuerligt, 
målmedvetet och framför allt långsiktigt. Vi vägrar därför att föreslå 
en rumslig lösning utan föreslår en mängd – vi måste jobba med en 
kritisk massa.

1

Rinkebystråket

Askebyskolan

Matsal Rinkebyskolan

Bakom Rinkebyskolan , källarplanet.

Framför Rinkebyskolan

Till höger om entrén - Rinkebyskolan

Framför Rinkebyskolan

Bredvid Askebyskolan Från Bibblan180322

Folkets Hus

Folkets Hus

Från Bibblan

Vykort

 Aulan Rinkebyskolan

Rinkeby Torg

Rinkebyskolans baksida

Se oss arbeta hårt

Det är kul att koda!

Har skolan flyttat ut på
gården , vad roligt!

Gott om plats här

Skolans nya café har
verkligen någonting för alla

Så här borde det inte få se ut!

Hellre museum än moské!

Jag gör en klassresa

Vi har Rinkebys finaste toaletter!

Russin ...
Nu ska vi lära er spela kula!

Härligt att han valde Rinkebyskolan 
framför stadshuset...

Ja, och min bror har fått ställa 
ut sin konst här på torget... 

Äntligen har vi fått en H&M
i Rinkeby.

Hoppas att hon tycker om 
min mammas piroger

Där ska vi bo när vi blir stora!

Jag också

De tycker så mycket om sitt 
Folkets Hus att de har klätt 

det i guld...

Vilken härlig plats för hela
Rinkeby, full av verksamheter

och med kvällssol ...

Min vän med Stopet Numro 
Fyra, Rödblommig  som...

I vår lokal skapas diverse 
kulinariska mästerverk

Det går bra för stråket, nu
finns det även verksamheter 
riktade till barnen

Kritisk massa VI ARKITEKTUR AB 
Miguel Lara arkitekt SAR/MSA,  
Petter Jacobson arkitekt SAR/MSA, 
Christina Polychronopoulou arkitekt

Skolstad Arvid Forsberg

LISTA ÖVER INLÄMNADE FÖRSLAG

 Motto Förslagsställare
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Rinkeby studios Sjöblom Freij Arkitekter AB och 
Solmaz Beik    
Jacob Sjö blom arkitekt SAR/MSA, Axel Freij 
arkitekt SAR/MSA och Solmaz Beik arkitekt 
SAR/MSA

Enade i mångfald Maja Sjöström, 16 år, studerande vid 
Grubbeskolan

24 timmar  - 365 
dagar

Chroma Arkitekter AB  
Ulla Nordström arkitekt SAR/MSA analys 
och gestaltning, Ann-Sofi P Krook arkitekt 
SAR/MSA analys och gestaltning, Axel 
Kelpe arkitekt MSA analys, gestaltning 
och grafik. Medarbetare: Moa Svensson 
praktikant layout och grafik

Möten i centrum Hederus Malmström Arkitekter 
Björn Malmström arkitekt SAR/MSA, Per 
Hederus arkitekt SAR/MSA. Medverkande: 
HMXW Arkitekter, Lena Dames arkitekt 
MSA, Gregor Ruta arkitekt kandidatexamen

Snöflingan Kask Arkitekter AB   
Hando Kask arkitekt SAR/MSA 
Medarbetare: Lars Seitz arkitekt, Taavo 
Kask CAD-illustratör, Eha Laine ”Mimmi” 
Kask lågstadielärare
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Barnens Rinkeby AndrénFogelström 
Moa Andrén ansvarig arkitekt, Tove 
Fogelström ansvarig arkitekt, Pär Falkenäng 
praktikant arkitekt.  
LAND arkitekter 
Alf Orvesten ansvarig landskapsarkitekt, 
Emilia Molin landskapsarkitekt, Johanna 
Andersson praktikant landskap

Hälsa för alla Per Jensfelt industridesigner,  
Joakim Gustafsson industridesigner,  
Kibadu Pello-Esso industridesigner

Juvelen i kronan ORIGO arkitekter  
Alina Velaviciute, Johanna Lundqvist, 
Marcela Parra, Mia Modig, Veronica Gerini,  
Åsa Machado

Rinkebyday  
Rinkebynight  
Rinkebyme

Liljewall arkitekter 
Veronica Sundqvist arkitekt, Erika 
Brantvall arkitekt, Camilla Lindahl 
marknadskoordinator, Katarina Morén 
Styf marknadschef, Mikael Johansson 
landskapsarkitekt, Joanna Henje arkitekt 
stadsbyggnad, Poja Rahmani byggingenjör,  
Lotta Josefsson inredningsarkitekt, Jonas 
Hermansson inredningsarkitekt, Jonathan 
Ridell arkitektpraktikant, Agnes Engström 
arkitektpraktikant, Leyla Rahnavard 
arkitekt, Calle Melin arkitekt, Frida Öhlin 
arkitekt, Jesper Karlsson miljösamordnare,  
Madeleine Nordenknekt arkitekt
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Lapptäcket Arkitema AB 
Ansvariga arkitekter: Håkan Sandhagen 
partner och senior ledare LEARNING 
arkitekt SAR/MSA arkitekt MAA, Britta 
Forestier senior kreativ ledare LEARNING 
arkitekt SAR/MSA. Övriga medarbetare: 
Kristoffer Gamdrup tävlingsledare arkitekt 
cand.arch., Simon Kjems-Møller arkitekt 
MAA, Emil Carstens ass. Partner och design 
ledare arkitekt cand.arch., Sophie Yde 
kreativ ledare URBAN arkitekt MAA, Andy 
Minchev arkitekt MAA, Linda Mattson 
arkitektpraktikant

Sammanbindande 
skola

AART aarchitects a/s 
Anders Tyrrestrup partner uppdragsansvarig 
arkitekt MAA, Camilla Bundgaard arkitekt 
MAA, Rasmus Højkjær Larsen arkitekt 
MAA, Jenný Haraldsdóttir arkitekt MAA, 
Ella Walklate praktikant, Magnus Aamand 
Lindquist praktikant, Aaran Sian praktikant

Siktar högre Sebastian Thach Arkitektur 
Sebastian Thach arkitekt MSA

Färdplan Rinkeby White arkitekter 
Klara Frosterud ansvarig arkitekt, arkitekt 
SAR/MSA, Viktoria Walldin ansvarig 
specialist socialantropolog, Rafael Crespo 
Solana handläggande arkitekt arkitekt, 
Filiz Coskun handläggande arkitekt, 
arkitekt MSA. Medverkande: Anna 
Ågren hållbarhetsspecialist, Fanny Linnros 
landskapsarkitekt, Rebecca Rubin arkitekt, 
Anna Edblom arkitekt, Linda Mattson 
arkitekt, Kristina Philipsson arkitekt, Lise-
Lott Larsson Kolessar hållbarhetsspecialist
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Lärsamhället Inobi AB 
Upphovsperson: Erik Berg arkitekt. Övriga 
medverkande: Andreas Eklöf medverkande, 
Johan Brosow illustratör, Niklas Wennberg 
akvaponiska system

Vi syns i Rinkeby Comarc arkitekter  
Heléne Engström arkitekt SAR/MSA, 
Frida Olsson arkitekt SAR/MSA, Adela 
Mierzejewska arkitekt, André Gaspar 
arkitekt

Växa in Carlstedt arkitekter AB  
Ludmila Choumakova ansvarig arkitekt, 
arkitekt SAR/MSA, Coline Girette 
handläggande arkitekt, arkitekt SAR/MSA, 
Johan Lövgren medverkande arkitekt, 
arkitekt MSA

Genrep ÅF Landskap 
Nina Akhavan arkitekt, Malin Croner 
landskapsarkitekt, Amanda Erlingsson 
Lundgren landskapsarkitekt, Cecilia 
Nerman landskapsarkitekt, Kajsa Tremm 
landskapsarkitekt

Världen är ett 
klassrum

Urban Design 
Simon Cauderan arkitektpraktikant, 
Michael Dudley arkitekt, Helena Glantz 
arkitekt, Erik Jarlöv arkitekt.  
RISE Interactive Creative  
Research Force  
Wasim Brikhan design researcher, Pernilla 
Glaser författare, metodutvecklare och 
förändringsledare.  
Cubas produktion  
Manuel Cubas författare, skådespelare och 
regissör
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Rinkeby skolgata Spridd arkitekter  
Ansvariga arkitekter: Klas Ruin arkitekt 
SAR/MSA, Ola Broms-Wessel arkitekt SAR/
MSA. Medverkande arkitekter: Astrid 
Linnér arkitekt MSA scenograf, Vincent de 
Borger arkitekt, Winnie Westerlund

F-99 Kjellgren Kaminsky Architecture AB 
Fredrik Kjellgren ansvarig arkitekt, Caroline 
Csemiczky handläggande arkitekt, Sofia 
Wendel medverkande arkitekt, Aimee 
Mackenzie medverkande arkitekt, Martin 
Login medverkande arkitekt, Arianna 
Boccalatte praktikant

Dela läka ÅWL Arkitekter 
Ansvariga arkitekter: Hanna Ruta arkitekt 
SAR/MSA, Patrik Olsson landskapsarkitekt 
MSA. Handläggande arkitekt: Döne Delibas 
arkitekt MSA. Medverkande arkitekter: 
Martin Berge landskapsarkitekt MSA, Maria 
Glassel arkitekt MSA

Win-win-win Kim Joung-Min Jonsson arkitekt MSA 
civilingenjör arkitektur, Sonne Andersson 
arkitekt SAR/MSA

Vår skola Tyréns AB  
Line Rydén projektledare och 
designansvarig civilingenjör arkitektur 
och social hållbarhet, Madeleine 
Almqvist projektledare och textansvarig 
samhällsplanerare, Priyanka Sreekanth 
praktikant och designer
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På riktigt bryn space  
Daniel Persson

Porten Gisselberg Arkitekter AB  
Marja Gisselberg arkitekt

Skolan mitt i byn Okidoki arkitekter  
Rickard Stark arkitekt, Gustav Hult arkitekt, 
Niklas Åkerberg planeringsarkitekt, Fredrik 
Jonsson arkitekt, Erik Stigland arkitekt. 
Warm in the winter 
Nisse Örnberg arkitekt och planerare, Björn 
Ekelund arkitekt och planerare

Helikopter över 
Rinkeby

Spad  
Stefan Petersson




