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KULTURELLT INBJUDANDE
FISKSÄTRA FOLKETS HUS
I Fisksätra, en liten mångkulturell stadskärna i Nacka (utanför
Stockholm), har ett storskaligt utvecklingsprojekt sjösatts. Detta
projekt syftar till att ge Fisksätra en urban nystart med inspiration
från områdets mångkulturella charm, i syfte att skapa en atmosfär av
gemenskap och social acceptans som dessutom omfamnar miljömässig hållbarhet. I maj 2020 slutfördes den inledande fasen i detta
projekt i och med byggnationen av Fisksätras Folkets Hus.
Byggnaden har ritats av den svenska stjärnarkitekten Thomas
Sandell från sandellsandberg arkitekter, ligger i hjärtat av Fisksätra
och kommer att fungera som aktivitetshus och fritidsgård för
områdets invånare. Den erbjuder massor av olika aktiviteter, från
möten för allmänheten till teaterföreställningar och dans- och
matlagningskurser.
Med inspiration från både nomadiska livsstilar och tälten i Hagaparken norr om Stockholm ville Thomas skapa en unik konstruktion
som definieras av ett distinkt och lekfullt uttryck med en antydan
till kultur. Dessutom ville han skapa en byggnad med en tilltalande
silhuett som skulle locka människor till Fisksätra.
Thomas Sandell valde sinusprofilerat färgbelagt GreenCoat®stål, vilket gav väggar och tak en enhetlig volym och ett unikt uttryck. Byggnadens främsta kännetecken är ett 20 meter långt

takfönster som tillsammans med triangulära fönster kompletterar
inomhusutrymmet och skapar en ljus och inbjudande inomhusmiljö.
Byggnadens minimalistiska interiör skapar en elegant kontrast till
exteriören.
Den distinkta exteriören på Fisksätra Folkets Hus erhölls med
hjälp av GreenCoat Pro BT i den varma färgen Silver Fir Green,
som harmoniserar väl med tegelbyggnaderna i Fisksätra och dess
omgivningar.
Thomas Sandell valde GreenCoat® tack vare dess slitstyrka och
materialflexibilitet för att skapa distinkta former för både tak och
väggar. Det färgbelagda GreenCoat®-stålets hållbarhet spelade
också en viktig roll för hans val.
Eftersom placeringen av Fisksätra Folkets Hus är provisorisk
valdes det färgbelagda GreenCoat®-stålet, eftersom det är 100
procent återvinningsbart och kan återanvändas.
GreenCoat® är välkänt för både hög prestanda och hållbarhet
i arkitekturen. De flesta GreenCoat®-produkter har också en biobaserad beläggning som består av en stor del svensk rapsolja istället
för fossil olja, vilket är unikt på marknaden. Denna patenterade
SSAB-lösning minskar miljöpåverkan avsevärt.
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Varifrån fick du inspirationen
till projektet?
Inspirationen till Fisksätra Folkets
Hus kommer från både tält och en
nomadisk livsstil. Eftersom byggnaden var tänkt att stå på platsen
provisoriskt skapade vi en arkitektur
som påminner om tält och andra
tillfälliga konstruktioner. De unika
triangelformade fönstren påminner
exempelvis om ett tält när du drar
bort duken, så att utrymmet öppnas
upp och då framstår som större än
det faktiskt är.
Vilka utmaningar var du tvungen
att hantera när du designade
Fisksätra?
En av utmaningarna var social
hållbarhet. Nya Fisksätra Folkets
Hus ligger i närheten av tunnelbanestationen och är tänkt att locka
människor i alla åldrar och med alla
bakgrunder. Vårt mål var att skapa
en byggnad som är populär bland
de många barnen i området och
som ger en positiv känsla av att en
förändring är på gång – en förändring som är bra för lokalsamhället.
Exteriörbeklädnaden är ett
mycket centralt element för
Fisksätra Folkets Hus.
Varför valde du färgbelagt
GreenCoat ® -stål framför
andra material?
Vi ville ha ett distinkt men lekfullt
uttryck och sökte ett slitstarkt
material som skulle passa både på
väggar och tak. Fasaden och taket
är helt beklädda med sinusprofilerat
färgbelagt stål, vilket skapar en
kontrast mot det i övrigt färgstarka
området och fungerar väl med
intilliggande hus.

I vilken utsträckning spelade
hållbarheten en roll i designoch byggprocessen i Fisksätra?
Eftersom byggnaden är tänkt att
vara provisorisk var det viktigt att
använda ett miljövänligt material
som kan återanvändas. Vi tycker
att GreenCoat ® ligger i framkant
när det gäller premiumprodukter för
byggbranschen som är hållbara och
minskar miljöpåverkan avsevärt.
Varför valde ni färgen Silver Fir
Green till fasaden?
Vi valde färgen Silver Fir Green
eftersom vi ville ge fasaden en lekfull
känsla. Eftersom vi ville skapa ett hus
med inspiration från tält sökte vi ett
formbart material som påminde om
tyg. Den iögonfallande gröna färgen
skapar en vacker kontrast mot det
levande området, och fungerar väl
med intilliggande orange byggnader.
Har ni fler projekt där
GreenCoat ® används eller
kommer att användas?
Sandellsandberg har designat ett
nytt bostadsområde som heter
Aktern 1 i Lindö, Norrköping, vilket är
ett bra exempel på hur GreenCoat ® stål kan användas.

Fisksätra Folkets Hus är för närvarande
nominerat till:
Vinnare av Svenska designpriset 2020
Plåtpriset 2021

Färgbelagt stål för grönare boende

GreenCoat® är SSAB:s varumärke för innovativa lösningar med färgbelagt stål

• Nordiskt stål av högsta kvalitet
• Upp till 50 års teknisk garanti
• Hög kulörstabilitet och hållbar finish i alla väder
• Miljömedvetna biobaserade beläggningar (de flesta GreenCoat ® -produkter
har en stor andel svensk rapsolja i beläggningen)
• Ett brett sortiment med 400 kulörer att välja bland
• Lätt att forma – till och med i minusgrader för vissa produkter
• Låg vikt

SSAB har tillverkat produkter för byggnadsindustrin i mer än 50 år och är en pionjär
och innovatör inom hållbara färgbelagda stålprodukter med svensk rapsolja i beläggningen. Denna unika, patenterade lösning minskar GreenCoat ® -produkternas miljöavtryck avsevärt och gör GreenCoat ® -sortimentet med färgbelagda stålprodukter
till marknadens grönaste utbud för tak, fasader och regnvattensystem.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder
för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och har anställda i över 50 länder.

Denna broschyr är tryckt hos ett nordiskt Svanenmärkt tryckeri. Det innebär att företaget
uppfyller stränga miljökrav och har beviljats nordisk miljömärkning.
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för byggnads- och komponentindustrin. GreenCoat är den grönaste produktportföljen
för högklassiga tak-, fasad- och regnvattensystem och ett av de mest heltäckande
sortimenten för hela byggindustrin. GreenCoat ® har många fördelar, bland annat:

