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Barnkonsekvensanalys av ombyggnad Stenhamra församlingsgård
Bakgrund
Färingsö församling har ca 6 000 medlemmar och det bor drygt 8 500 invånare på ön.
Stenhamra församlingsgård ligger centralt i Stenhamra nära till skola, bibliotek, affär och
busshållplats. Församlingsgården är dock relativt okänd och osynlig bland Färingsöbor.
Ombyggnad av församlingsgården har varit aktuell en längre tid men det är först nu som
planerna har blivit mer konkreta.
Ombyggnaden syftar till att göra byggnaden synligare med en tydligare entré till Herman
Palmsalen och övriga verksamhetslokaler samt en tydligare entré till församlingsexpeditionen.
Personal har fått komma med visioner. Lokalerna ska bli mer ändamålsenliga med
kontorsutrymmena samlade till en del av huset separat från verksamhetslokalerna.
Barnlokalen används inte till barnverksamhet längre. Efter det att kyrkans barntimmar lades
ner så har flera försök gjorts att starta upp en öppen förskola i lokalerna men det har varit för
få besök. Ungdomslokalerna en trappa ner ska kunna användas till barnverksamhet också när
det behövs.
Kyrkofullmäktige har i november 2014 fattat beslut om att församlingsgården i Stenhamra ska
byggas om. Slutgiltigt beslut ska fattas i slutet av maj.
Kartläggning
Lokalerna en trappa ned används till ungdomskvällar, ledarutbildning och
konfirmationsträffar. Ett av rummen är kontor åt församlingsassistenten.
Ungdomskvällarna är varje onsdagkväll mellan kl 15 - 21.30. Träffarna är öppna för
ungdomar från åk 6 och uppåt. Ungdomskvällarna har en genomströmning på ca 25 ungdomar
per gång och det är ett 40-tal ungdomar inskrivna i verksamheten. Ungdomarna kommer från
hela ön. Man träffas, äter en måltid ihop, deltar i veckomässan och umgås. Kvällarnas
aktiviteter är inte schemalagda utan bygger på de behov som ungdomarna har för stunden.
Konfirmationsträffarna är 4 helgträffar under konfirmandåret och samlar 25 personer vid varje
tillfälle.
Ledarutbildningen är 17 ledare och 3 vuxna som samlas fyra gånger per år.
Ungdomsverksamheten har ökat dramatiskt under de senaste åren. För 3 år sedan var det 3
konfirmandledare och nu är de 17! Ungdomskvällarna har ökat i besöksantal från 2013 med
121 %.
Ombyggnaden kommer att ske sommartid så långt det är möjligt, då ligger verksamheten nere
och kommer inte att störas.
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Beskrivning
När det konkreta förslaget av ombyggnaden kom till fick ungdomarna en blank ritning på hela
nedervåningen så att de kunde spåna fritt hur de ville att det skulle se ut. Ritningen låg
framme under ett par månader så att de skulle kunna tänka igenom ordentligt hur de ville ha
det.
Ungdomarna har lämnat in förslag på lappar förslag på hur lokalerna ska se ut, hur de ska
möbleras och vad man ska kunna göra i lokalerna.
Ungdomarnas synpunkter
•
Större matplats
•
Mer soffplats
•
Plugghörna/lugnt rum
•
WiFi
•
Fler eluttag till datorer etc.
•
Laddstation för mobiler
•
Fotovägg
•
Bättre belysning
•
Bättre ljudisolering mot Herman Palmsalen
•
Det kombinerade förrådet och kontoret för församlingsassistenten görs om
till studierum/lugnt rum med inbyggt förråd.
•
Första rummet blir matrum med plats för många
•
Vikvägg in till det andra rummet. Vikväggen behöver vara ljudisolerad för
att det ska kunna pågå olika verksamheter samtidigt i de olika rummen.
•
Större öppning mellan kök och matrum
•
Andra rummet blir samlingsrum med stor platsbyggd soffa
•
Filmduk i taket som går att dra ner – projektor i taket
•
Möjlighet till att se på film och spela Singstar etc.
•
Båten i barnlokalen måste finnas kvar
Analys
De färdiga ritningarna har godkänts av ungdomarna. Om ombyggnaden följer de planerna så
kommer de nya lokalerna att vara väl anpassade efter verksamheten som bedrivs där.
Ungdomsverksamheten växer och man behöver ta hänsyn till det i hur lokalerna utformas.
När bygget sker är det viktigt att se till att barn och ungdomar inte kan komma till skada.
Under processen har vi tagit hänsyn till de fyra ramartiklarna i FNs barnkonvention. Alla
ungdomar som besökt undomskvällarna har haft möjlighet att yttra sig om förslaget.
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