LOKALA VISIONER
för EFS-kyrkan Helsingborg
UTKAST 1.2 | JANUARI 2016

BAKGRUND
I den här presentationen visas en övergripande helhetsplan för ombyggnad och förnyelse
av EFS-kyrkan Helsingborgs lokaler på Bruksgatan 27. Kort sagt – en enhetlig målbild.

Förslaget är en vidareutveckling av utkast 1.0 och är utarbetat av projektgruppen under ledning av Simon Jönsson, i
samråd med Fastighetsutskottet. Presenterat och illustrerat av Oskar Arleon.

MÅLBILD
VI ÖNSKAR LOKALER SOM...
är estetiskt och visuellt tilltalande med tydlig enhet
är praktiska och funktionella för dagens verksamhet
inbjuder till förnyelse, människomöten och hemkänsla
fyller hela kyrkans lokal-behov

NÅGRA PRINCIPER

som legat till grund för beslut och vägval
Flexibilitet – en och samma yta ska kunna användas för olika
behov utan att kräva ommöblering.
Transparens – en välkomnande och öppen miljö med låga
trösklar som är lätt att besöka och känna sig hemma i. En
utsuddad gräns mellan andakt och umgänge där tron får
vardagsrum.
FÄRGSÄTTNING
De element som är omfattande att göra om färgsätts i neutrala
färger – vitt, grått, svart, och de element som är enklare att
förändra efter tid och trender färgsätts istället i accentfärger.
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PLANEN OMFATTAR
Kyrksalen
Sid 4
Sid 7
Podiet
Sid 9
Lilla altaret
Sid 11
Teknikläktaren
Sid 12
Infodisken
Sid 13
Foajén
Sid 14
Kontor/Lilla salen
Sid 15
Toaletter
Sid 16 Ekonomi
Sid 17 På sikt/Övrigt
Sid 18 Referensbilder
Observera att planen inte omfattar underhåll
eller reparationer.
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KYRKSALEN
Hela salen målas om. Väggar och tak blir vita och detaljer i ljusgrått.
Golv slipas eventuellt.
Möbleras med stolar, soﬀor och cafébord istället för dagens träbänkar.
Radiatorer byts eventuellt till låga moderna.
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KYRKSALEN: AKUSTIK

KYRKSALEN: BELYSNING

Akustiken förbättras, bland annat med syfte att kunna ha mindre samlingar
utan ljudanläggning i kyrksalen.

Kyrksalen får en flexibel belysning som kan ställas beroende på om det är ett
evenemang där hela lokalen ska vara upplyst, eller enbart scenen, exempelvis
en konsert.

Scenmolton (akustiktyg) sätts på scenens- samt orgelläktarens inre
sidoväggar. Vid behov monteras även ljudplattor under taket under
läktaren.
Mjuka klädda möbler istället för träbänkar
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Befintliga lampetter samt ljuskrona utgör allmänljus. Förses med dimmer
och folieras mattsvart.
Dekorbelysning installeras vid scen och varje pelare. Ställbara färger för att
skapa olika stämningar – i stället för att ”måla” färger i lokalen permanent.
Scenbelysning i form av nya spotlights.

KYRKSALEN: MÖBLER
Kyrksalen möbleras med tre olika möbeltyper, men bibehåller ändå dagens ca
100 sittplatser.
Stolar i rader, modell BEARBETAS
Mjuka möbler, både med ryggstöd/skiljevägg (att använda som rumsavdelare) och utan (möjliggör att man sitter åt alla håll, beroende på
verksamhet/typ av samling). Modell BEARBETAS
Cafébord, låga och höga. Modell BEARBETAS
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KYRKSALEN: SOFFOR & CAFÉMÖBLER
Längst bak i kyrksalen finns en cafédel som möbleras med mjuka sittmöbler
(både med och utan ryggstöd, för mångsidig användning) och cafébord istället
för stolsrader. Gränsen mellan gudstjänst/andakt och umgänge suddas ut, och
istället visar vi på livets helhet där tron får vardagsrum, bokstavligt och bildligt
talat.
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En informell och avslappnad möblering kan hjälpa förstagångsbesökaren
såväl som tonåringen att känna sig bekväm. OBS – möbler på bilderna
endast skiss/exempel.
Generösare ”benutrymme” gör detta till en utmärkt plats för familjer med
barnvagnar som inte får plats ibland stolsraderna.
Hela eller delar av cafédelen kan användas separat för mindre samlingar,
exempelvis Alphakurser.

KYRKSALEN: PODIET
Ett nytt och förbättrat podium byggs, dels för att få bättre sammanhängande
yta uppe på podiet, men också för att frigöra mer utrymme till cafémöbler
längst bak i kyrksalen. Jämfört med befintligt podium sänks övre planet med
tre trappsteg och podiets totala djup minskas med ca 1 m. Hörnen ”knäcks”
i 45° vinkel för ett mjukare intryck. Den totala brukbara scenytan blir dock
ungefär samma som dagens.
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Podiet har plats för så väl talare som lovsångsteam. En digital flygel
ersätter den befintliga. Alla instrument flyttas upp på podiet så att
utrymningsvägarna vid sidan av podiet blir fria.
Nuvarande dörr till förrådet under podiet ersätts med lucka. Fönstret i
förrådet muras igen.
Golv kläs med ny textilmatta.
Installationsdiken byggs in i scengolvet.

KYRKSALEN: PODIET
Altare, kors, ambo mm (samt lilla altaret) specialbeställs och lackas i
samma mattsvarta accentfärg som lampor och övriga detaljer.
OBS – möbler på bilderna endast skiss/exempel.
Projektorn projicerar på bakre väggen. På sikt kan mindre skärmar adderas
för att lösa skymd sikt på läktare mm.

Vid sidan av podiet finns lämpliga sittplatser för medverkande.
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KYRKSALEN: LILLA ALTARET
Möbler med högre rygg ger en avskärmad och trygg känsla
Ett nytillverkat altare inrättas och kompletteras t ex med specialbeställd
altartavla eller befintlig Kristusstaty.
Extra bönepallar/puﬀar kan tas fram för knäfall etc.

Lilla altaret blir ett ”rum i rummet” och en naturlig bön- och förbönsplats,
men fungerar även utmärkt för mindre samlingar, andakter etc. Vid platsbehov kan lilla altarets flexibla möbler även tjäna som ”vanliga” sittplatser.
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KYRKSALEN: TEKNIKLÄKTAREN
Gamla orgelläktaren blir plats för all teknisk produktion – ljud, ljus och bild.
Här kan man bre ut sig utan att ”stjäla sittplatser” från kyrksalens golv, och
dessutom få arbeta ostört. Här finns dessutom gott om utrymme att växa med
ytterligare/framtida/tillfälliga funktioner som till exempel filmning, bildmixning, följespots osv.

Bästa möjliga överblick över lokalen
En mer centrerad ljudbild än tidigare, om än något upphöjd
Något längre ”transportsträcka” till podiet än tidigare, men med digitalt
mixerbord kan ljudinställningar justeras med iPad från scenen.
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INFODISKEN
Infodisken har en front i foajén och en front i kyrksalen och bemannas under
samlingar med en värd som hälsar välkommen, svarar på frågor och delar ut
material vid behov. Härifrån sköts även servering, både i foajén och kyrksalen.
En ”personaldörr” (utanpåliggande skjutdörr) underlättar passagen mellan
lokalerna och ger värden uppsikt över klädhängarna.
Radiator i kyrksalen flyttas
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Plats för eget informationsmaterial, kollektstation, psalmböcker osv.
Rullande information på bildskärm.
Modell/utséende – ev. i samma stil som scenmöblemang BEARBETAS
Takfästa spotlights alt. hängande ljuslist lyser upp infodisken BEARBETAS
Trädörrarna in till kyrksalen behålls och står alltid öppna under samlingar.
Befintliga svängdörrar plockas bort och ersätts ev. (på sikt?) av nya
ljudisolerande glasdörrar för ökad insyn. BEARBETAS

FOAJÉN
Foajén är det första som möter besökaren och blickfånget blir den nya infodisken. Här finns också klädhängare. Möbleringen består av några mjuka sittmöbler och ett par ståbord, så att foajén blir en naturlig plats för mingel som
dessutom kan erbjuda extra fikaplatser.
Båda ytterdörrarna används alltid vid samlingar.
Klädhängare längs två av rummets väggar. BEARBETAS
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Befintliga radiatorer ersätts med låga konvektor-element.
Befintligt mittbord vid pelaren plockas bort.
Tydlig skyltning (till toalett, skötrum etc)
Tydlig information – om EFS-kyrkan Helsingborg, kontaktuppgifter, vision,
egna arrangemang etc. Policy kring placering och omfattning av
information. Bildskärm med info på vägg mot lilla salen.
Plats för extern information/annonsering (konserter, loppisar, bortsprungna
katter) på nya avsedda anslagstavlor i korridoren mot toaletterna.

KONTOR/LILLA SALEN
En skiljevägg byggs i lilla salen och skapar ett kontor/samtalsrum. Lilla salen i
övrigt blir ungdomslokal med lounge-känsla men kan även användas för mindre samlingar och som sittplatser vid servering.

Avskärmas med fast glasvägg typ Flex Glassline, 35 db ljudklass. Gardin för
möjlighet till personliga samtal. Befintlig stuckatur återskapas på nya
väggen.
Två dörrar in till kontoret möjliggör en framtida delning av kontoret till två
och möjliggör även att använda hela rummet som ”ett rum” vid behov.
Möblering BEARBETAS
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TOALETTER
Befintliga toaletter byggs om och renoveras. Nivån blir klinker på golv och
sockel men målade väggar.
Högra toaletten blir handikappanpassad med skötbord och dusch.
Vänstra toaletten blir två stängbara toaletter med handfat, samt ett extra
tvättställ utanför till barnens handtvätt mm.
Färger, modeller, material BEARBETAS
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EKONOMI

BUDGET
Foajén

Kostnaden för hela projektet beräknas
till 1,7 miljoner kronor. I diagrammen
intill visas grovt räknat budgetfördelning
samt finansiering. En separat arbetsgrupp
kommer att arbeta mer med upplägg till
finansiering.

Kyrksalen

Vi undersöker möjligheten att få bidrag
från allmänna arvsfonden eller kyrkoantikvarisk ersättning, men ännu finns
inget besked.
Möbler

Toaletter
Kontor/Lilla salen
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1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
milj kr

FINANSIERING

Lån i bank

Räntefria lån, församlingen
Direkta gåvor till renovering
Köp en stol, 100 st á 1000 kr
Ur föreningens kassa

PÅ SIKT / ÖVRIGT
ÖVRIGA PUNKTER
Utomhusbildskärm (bakom hammarglas) med rullande
information under större delen av dygnet, istället för
dagens anslagstavla. En informationspunkt som radikalt
ökar vår synlighet på gatan.

PÅ SIKT

Saker att ha i åtanke så man inte omöjliggör eller försvårar dem.
Möblering av kyrksalens läktare.
Ombyggnad av trapphuset – separat entré till hyresgäster och
invändig trappa till källare.
Förbättring av söndagsskolans lokaler.
Total ombyggnad av yttertrappa/entré för att ev. få ner entrén på
gatuplan.
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REFERENSBILDER
HTB, London

HTB, London

St. Mikael, Ängelholm
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Flex - Glassline

Exempel på nytt element
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Exempel på tänkbara dörrar till
kyrksal.
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