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Bakgrund Folkets Hus och Parkers medlemmar har tusentals 
glödljus i sina lokaler och en av anledningarna till att 
riksorganisationen beslöt att genomföra projektet Ljuset 
på entrén under perioden 2010-2012 var att EU beslutat 
fasa ut glödljus från marknaden med start 2012.

Behovet av annan ljusteknik är stort, samtidigt som många 
medlemmar önskat att lyfta och se över sina miljöer med 
till exempel konst, färgsättning och tillgänglighet. Våra 
anläggningar är mötesplats för miljontals människor 
varje år och frågan om den fysiska miljön har blivit allt 
viktigare. Här är belysning ett underskattat media för att 
skapa stämning och uttryck. Kombinerar man dessutom 
belysning med färgsättning, konst och samtidigt ser över 
hur lokalerna används så kan mycket göras även med 
små medel. Hur förenar man ny teknik med konstnärliga 
och praktiska värden är frågor som projektledarna 
Per Forsberg, fastighetsansvarig, och Paula Hoffmann, 
konstansvarig på Folkets Hus och Parkers kansli 
tillsammans med belysningskonsult Lars Ocklund arbetat 
med. Med stöd av folkparkernas utvecklingsförening 
startades projektet Ljuset på entrén för att stimulera 
medlemmarna att se över sin entré och sina lokaler 
när belysning ska bytas och skapa en mer attraktiv och 
användbar mötesplats. 

Från stängd folkpark till upplyst nöjespark
Arkitekterna Lars Ocklund och Per Forsberg har en 
bakgrund som projektledare för ett EU-projekt  ”Upplyst 
Millennium” i Göteborg 1997-2000.  Fokus var att 
implementera ny belysningsteknik och dess olika nyttor 
både utom- och inomhus. Projektet avslutades med att 
man genomförde Göteborgs Stads milleniumfirande med 
belysningsinstallationer i centrala Göteborg. 100 dagar 
före nyårsdagen började nedräkningen med en enorm 
ljusinstallation i Frihamnen. Tolv ombyggda gamla militära 
skylights med mycket kraftig ljusstyrka placerades med 
en kilometers diameter i hamnen i axeln av avenyn. 
Ett enormt ”timglas” skapades med ljus.Installationen 
syntes ända till Danmark. Vid millenniumfirandet deltog 
folkparken Liseberg med det höga tornet ”Synålen” som 
ljusbärare. Det blev en folkfest i Göteborg längs avenyn 
och Götaplatsen. Åren därefter fortsatte Liseberg med 
ljusinstallationer i parken på vintern och öppnade för 
julhandel och ljusevenemang.  Från att ha varit en stängd 
och tom park på vintern besöker numera tusentals 
göteborgare parken varje dag under december. Liseberg 
har med ljusets hjälp skapat en helt fantastisk nöjespark 
vintertid.
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Belysning är ett underskattat media för att skapa 
stämning och uttryck. Kombinerar man dessutom 
belysning med färgsättning, konst och samtidigt ser över 
hur lokalerna används kan mycket göras även med små 
medel. I projektet Ljuset på entrén har vi jobbat med ett 
30-tal Folkets Hus och folkparker runt om i landet och i 
den här skriften presenterar vi våra samlade intryck och 
erfarenheter för att ge er inspiration till att jobba vidare 
med projektet. 

Folkets Hus och Parkers medlemmar består av föreningar 
och företag som driver allmänna samlings- och 
nöjeslokaler. Enligt beräkningar besöker över 30 miljoner 
gäster våra anläggningar varje år. För att locka besökarna 
och vara en attraktiv anläggning krävs tillgänglighet 
och ett gott bemötande. Det skall vara enkelt att hitta, 
man skall förstå var man skall gå in och miljön skall vara 
inbjudande. Under de senaste tio åren har vi koncentrerat 
oss på tillgänglighet för funktionshinder och man kan 
säga att vi har nått långt i denna anpassning även om det 
fortfarande finns åtgärder kvar att göra. Projektet Ljuset 
på entrén handlar om tillgänglighet i en vidare mening och 
verktygslådan är belysning, färgsättning och anpassning 
av lokaler och platser för olika aktiviteter och funktioner. 
Det handlar om grafisk formgivning, att skyltar och 
marknadsföring är konsekvent och informativ. 

Använd entrén på olika sätt

En regel för god arkitektur är att en gestaltning skall 
lösa minst tre funktioner för att vara hållbar. En entré 
eller foajé skall exempelvis kunna vara foajé för en 
teater, men samtidigt vara plats för pausservering 
och konstutställning. Foajén kan även vara plats för 
uppträdande i mindre format och användas som 
caféscen. Varför inte anpassa foajén för en mindre 
konferenser, för barnkalas eller femtioårsfirande? 
Ungdomar kanske vill göra musikcafé av foajén? Entrén 
kan göras till en annorlunda och spännande festplats. 

Locka besökare med ett gott bemötande

Bemötande och tillgänglighet börjar redan i tidningen 
när man läser annonsen om arrangemanget, det handlar 
om hur affischen utformas, hur hemsidan lockar och 
informerar. Det handlar om hänvisningsskyltar vid vägarna 
som hjälper besökaren fram, var och hur man kan parkera 
bilar och cyklar. Det handlar om att ordna belysning 
som lyfter fram arkitekturen, hjälper besökaren till 
entrédörren. Om man har fler entrédörrar skall besökaren 
inte behöva pröva sig fram för att finna den öppna dörren. 
Att möta en låst dörr och förvirra besökaren med skyltar 
som inte stämmer är exempel på dåligt bemötande. 

Sprid inte ut – samla ihop!

När vi arbetat med de trettiotal anläggningar som 
delvis redovisas i denna skrift är det några saker som 
återkommer. Sättet att affischera är inte konsekvent 
och sker ofta inte samlat. Det sitter tejpade lappar och 
affischer på glasrutor och dörrar. Det ligger rester kvar 
av tidigare arrangemang och möbler blandas. Vårt råd 
är att rensa bort onödigt, att inte blanda för många 
olika möbeltyper och att inte måla med för många olika 
kulörer. Sprid inte ut utan samla ihop. Lyft fram konsten 
och rummet. Kommer man till en ren och städad miljö 
där det är ordning blir det ett bättre bemötande. Finns 
informationen samlat så ökar tillgängligheten. Många 
vill skapa en slags hemkänsla, men tänk då på att det 
är skillnad på ett privat och ett offentligt rum. Att vara 
hemma i Folkets Hus är inte samma sak som att vara 
hemma i vardagsrummet.

Lyft fram kulturarvet

Det finns många kulturskatter i våra anläggningar. Det är 
konstverk, skulpturer, fina mosaiker och smiden. Det är 
vackra rum med vägg- och takmålningar. Det är platser 
och unika utomhusscener och sommarteatrar. Vi skall ta 
vara på, bevara och lyfta fram vårt kulturarv.

Skelleftehamn Folkets Hus och Park Linköping Folkets Park
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Teaterföreställning

Operakväll

Fest

Foajé Skoghall Folkets Hus

Ett pilotprojekt inom Ljuset på entrén

Ett pilotprojekt genomfördes i Skoghalls Folkets Hus i Värmland. 
Målet var att skapa en entré med en god helhet av funktion, färg, 
ljus och konst.  

Projektledningen vid Folkets Hus och Parker tog initiativet i samråd 
med Torsten Born, ordförande i Skoghalls Folkets Hus, samt 

Magnus Moberg, föreståndare. Projektet 
finansierades genom Boverksmedel och 
kommunalt bidrag. Konstnärliga medel 

avsattes från riksorganisationen Folkets 
Hus och Parker där konstavdelningen anlitade konstnären Marc 
Broos för en utsmyckning. Lars Ocklund, inredningsarkitekt med 
inriktning på ljus, tog fram belysningsförslag tillsammans med 
Marc Broos och Per Forsberg. Det blev ett kreativt möte mellan 
alla inblandade parter. 

Idé och mål

Scenografi är en konstart inom teater och film som går ut på att 
skapa en miljö och känsla som stärker den berättelse och det 
uttryck som filmen eller teateruppsättningen har. Starkast påverkas 
scenrummet av ljus- och färgsättning. Vår idé i Skoghall var att 
skapa scenografiska stämningar som varierar beroende på vilket 
evenemang som är på gång. Konferens, opera, fest och film ska 
kunna ramas in på olika sätt med ljus, dekor, ridå och ljud. Den nya 
LED-tekniken öppnar möjligheter att skapa olika stämningar och 
miljöer, liknande så som man arbetar med scenkonsten. 

Den nya entrén 

Hela entrén gjordes om med nya entrédörrar, nya skyltar och 
en ny färgsättning som går ut på att måla med ljus. Ett nytt 
vaktmästeri placerade så det fick kontakt med foajén. Trappan 
till plan två vändes så att ett förråd kunde byggas ihop med 
trappan. I samband med detta utsmyckade konstnären Marc Broos 
lokalen med små figurer på en lång balkong i foajéns tak. Fem 
kristallkronor hittades på vinden vilka placerades i en grupp vid 
ingången till teatern och bestyckades med LED RGB som ger ett 
fint anslag i rummet. Textilier bildade avgränsningar mot läshörnan 
vid biblioteket samt vid utställningsytan i andra hörnet. Textilierna 
och väggarna färgsattes med LED RGB som ger en effektfull yta i 
rummet. Genom att sätta bokstäver för Bibliotek, Restaurang och 
Teater med mera på utskjutande hyllor med bakomliggande LED 
RGB-slingor kan rummet målas med ljus och skapa en scenografisk 
helhet för olika stämningar.

Den nya entrén i Skoghall Folkets Hus invigdes i november 2011. 
Projektet utföll över förväntan och tog nästan tre år att genomföra 
från första idé till invigning. 

Måla med
ljus
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Boden Folkets Hus
Skärmtaket till Sagabiografen föreslås 
påbyggt mot entrégatan. Neonljus på 
fronten och LED-ljusslingor som drar 
in besökarna in från gatan och ned 
till receptionen medför att entrén blir 
tydligare och besökare lockas in.

Lycksele Medborgarhus
Den gamla garderoben i foajén blir ut-
ställningslokal. Hela entrén rensas upp 
och med färg och ljus får den en helt ny 
karaktär. Gamla armaturer återanvänds 
och bestyckas med LED. Det finns ett 
egenvärde i förnyelse.

Skellefteå Folkets Park
Entrétaket till folkparken belyses under-
ifrån. Nya skateboardparken belyses 
från stolpar och stora danssalongen 
belyses inifrån i glaspartierna. Dessa 
förslag innebär tillsammans att parken 
syns vid infarten och även vida ut över 
staden. Syns man så finns man.

Under tre år har vi arbetat med ett trettiotal projekt i hela landet. Här presenterar vi ett tjugotal av dessa från norr 
till söder med bilder och beskrivningar som kan inspirera er att sätt igång ett eget projekt i er anläggning. På vissa 
orter har man påbörjat sin förändring medan man på andra orter andra fortfarande är i idéstadiet med sitt projekt.

Projekt från norr till söder
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Sollefteå Folkets Hus
Den stora teatern föreslås fasadbelyst 
och bildar ett landmärke upp mot 
skidanläggningen i bergssluttningen. 
Entrén får ny belysning som tydliggör 
var man skall gå in. Röda spotlights 
installeras för att belysa den röda 
mattan vid premiärer och fest. Hjälp 
besökarna att hitta!

Skelleftehamn 
Folkets Hus och Park
Den pampiga teaterfasaden vid 
infarten i Skelleftehamn får
belysning på pelare och tempel-
gavel. Danspaviljongens kupoltak 
föreslås belyst samtidigt som 
entrétaket belyses med röda 
ledslingor för att dra in publiken.

Projekt från norr till söder

Syns man
så finns man
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Ersboda Folkets Hus
Caféet byggs om till kulturcafé med scenplatser 
och i foajén skapas  också scener och spelplatser. 
Stora entréhallen får ny belysning, bland annat 
belyses den stora konstinstallationen i det 
uppglasade gavelpartiet. Projektet skall vara 
klart till Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå.

Östersund Folkets Hus OSD
Fasaden målas om och väggpilastrar 
belyses med vertikala ljus. Entrébalda-
kinen piggas upp med LED-slingor i tak 
och pelarna kläs med perforerade plåtar 
som belyses från insidan.

Sveg Folkets Park
Här planerar man för en vinterfestival 
under sportlovsveckorna där vägkors-
ningar, broar, träd och folkparken 
belyses. En imaginär bro mellan Storön 
och Sagoön bildas med hjälp av snö-
kanoner och belysning. Detta är exempel 
på tillfällig evenemangsbelysning.



9

Skoghall Folkets Hus
Här har en mer omfattande ombygg-
nad genomförts i ett pilotprojekt som vi 
beskriver på sidan fem. Experimentet med 
att måla rum med ljus blev över förväntan 
och fick stor uppmärksamhet i media.

Folkets Hus och Parkers kansli 
i Stockholm
En ny skylt och en fasadflagga hjälper 
besökaren att hitta till entrén. Vi målade 
om entrén och trapphuset med vitt och 
den grå färg som finns i vår logga. En 
konstutsmyckning med texter belyser 
vi med LED-RGB. Utformningen skapar 
identitet och berättar om FHPs historia. 
Konst i korridorer och samlingslokaler 
belyser vi med LED.

Hallunda Folkets Hus
Den stora inglasade receptionen i foajén byggdes om till en scen och även den intilliggande restaurangen fick 
vid ombyggnaden en scen. Lokalerna blev därmed mer flexibla för utställningar och uppträdande.
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Kumla Folkets Hus
Med färgat ljus kan man förstärka rumskänslan 
och leda besökaren. Använd gärna tydliga och 
ljussatta skyltar som gör det lättare att hitta i 
lokalerna

Mariestad Karlsholme Folkets Park
Den slitna entrén till parken föreslås förnyad med en vinge i limträ från Töreboda, som spelar med i formgivningen i stora danshallen. 
Träd och broar i parken föreslås belysta. Den vackra parken vid Vänerns strand har stora möjligheter med ljusinstallationer.

Linköping Folkets Park
Här bygger man om och förnyar hela 
anläggningen. Belysning och färgsättning
ger karaktär av både bevarande 
och förnyelse.

Vardag, fest,
konferens 

eller opera?
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Utvalda företag i Les-
sebo kommun kan nu få 
hjälp att växa snabbt. 
Vägen går via företags-
tjänsten Inkubatorn i 
Kronoberg som kommu-
nen tecknat avtal med.

– En enorm möjlighet för 
de företag som håller för 
att växa, säger Lessebo 
kommuns näringslivs-
chef Helen Karlsson.

Hon beskriver Inkubatorn 
som en kuvös för tillväxt-
företag. Affärsutvecklare 
hjälper till att stötta på 
olika sätt för det företag 
som anses ha potential att 
växa. Även att kunna bolla 
idéer med kollegor ingår i 
konceptet. Inkubatorn har 
funnits ett tag och är ett 
samarbete mellan länets 

kommuner, Regionför-
bundet södra Småland och 
Linnéuniversitetet med 
ett antal företag som part-
ner, som Södra och Ikea.

Tidigare har de utvalda 
företagen varit tvungna 
att sitta i Inkubators loka-
ler på universitetsområ-
det i Växjö.

– Nu har vi gjort ett avtal 
som möjliggör för de före-
tag som kommer med att 
drivas från vår kommun. 
Det räcker med att delta i 
regelbundna träffar.

Satsningen finansieras 
via de medel som finns 
för att utveckla närings-
livet i kommunen. Mel-
lan 10 000 och 40 000 kro-
nor kostar det, beroende 
på utnyttjandet. Där finns 

dock inget tak; kommu-
nen kan locka med hur 
många företag som helst 
utan att det kostar mer än 
den högre summan.

– Jag föreslår kandidater, 
Inkubator beslutar vilka 
som får delta, säger Helen 
Karlsson.

Hon tar gärna emot 
hjälp för att leta upp de 

lokala företag som är i fas 
att ta nya steg och satsa på 
tillväxt.

– Detta är en viktig sats-
ning för kommunen. Vi 
vill ju få näringslivet här 
att utvecklas.

 SIF ERLANDSSON
sif.erlandsson@smp.se 

0478-481 41

Tillväxtföretag får hjälp av coach
 NYTT AVTAL

Sju av de åtta kommu-
nerna i Kronobergs län 
har avtal med Inkuba-
torn.

– Växjö är redan med i 
samarbetet. Dessutom 
finns vi här, säger vd Hele-
na Collin. 

För närvarande är tio 
företag med i Inkubatorn. 
Det handlar om bland 
annat friskvård, mode och 
mobilsäkerhet. 

Inom projektet finns 
också två företag i Älm-
hult och Väckelsång, där 
företagaren sitter i sin res-

pektive hemkommun.
– Där har de tillgång till 

hela erbjudandet i övrigt, 
som kvalificerad affärsut-
veckling, rådgivning och 
granskning.

Framöver kan ytterliga-
re tre företag vara på väg 
in i Inkubatorn; två i Älm-

hult och ett i Uppvidinge.
– Under maj ska vi göra 

en ny turné för att hit-
ta fler. Detta sker genom 
affärsutvecklarna i kom-
munerna, säger Helena 
Collin.

SIF ERLANDSSON

Sju av åtta kommuner har avtal

”En enorm möjlighet 
för de företag som 
håller för att växa.”
Helen Karlsson, näringslivschef 
i Lessebo kommun

– Vi ska återskapa den 
gamla färgsättningen 
och ta fram golvet under 
heltäckningsmattorna. 
Vi vill visa på det kultu-
rella i huset, säger Anja 
Budischewski, Kosta Fol-
kets hus.

Måndag förmiddag var 
ett antal personer inbjud-
na dit som på olika sätt 
kan bidra till satsningen, 
från representanter för 
FHP, Folkets Hus och Par-
ker, till Film i Glasriket.  
I mitten av 1960-talet del-
tog Kosta glasbruks form-
givare Vicke Lindstrand 
(1904–1983) i en stor upp-
rustning av huset, byggt 
1937.

– Kosta Folkets hus behö-
ver en upprustning, och vi 
vill göra den i Vicke Lind-
strands anda, säger fören-
ingens ordförande Rick-
ard Holm.

Här passar Margare-
ta Artéus Thors och Lars 
Thors gåva av en mängd 
Lindstrandbilder, tagna 
av Sten Robért, som togs 
fram till jubileumsutställ-
ningen 2004.

– Som visar på hans för-
måga att jobba med oli-
ka tekniker och på olika 

nivåer, säger Margareta 
Artéus Thor.

Det är nu snabba ryck som 
gäller, och Folkets husföre-
ningen välkomnar all hjälp 
från ideella krafter. Till 
invigningen om knappt 
två månader ska den stora 
foajén ha fått sin ansikts-
lyftning. Biograf och dans-
hall får vänta ett tag. Även 
när det gäller finansiering-
en återstår en del att göra. 
Bidrag ska sökas från olika 
håll. FHP:s verksamhets-
ledare Magdalena Hassel-
quist utlovade dock direkt 
50 000 kronor, bara hon får 
en ansökan.

– Detta ingår som en del 
i vårt rikstäckande pro-

jekt Ljuset på entrén. Här i 
Kosta utsträcker vi det till 
att omfatta även golvet. 
Det är ju viktigt att våra 
Folkets hus i landet får 
leva vidare, säger hon.

FHP kommer även att hjäl-
pa till vid premiären den 6 
juli genom att via filmbo-
lagen få dit lockande fil-
mer. Och film kommer det 
att visas rejält under juli 
månad i Kosta Folkets hus. 
Då finns där den nyinköp-
ta, mobila, digitala projek-
torn, som framöver ska 
flyttas runt mellan biogra-
ferna i Lessebo kommun.

– Vi ska köra film två 
gånger per dag, både efter-
middag och kväll, säger 
Anja Budischewski.
 SIF ERLANDSSON

sif.erlandsson@smp.se 

Nytt i Vicke Lindstrands anda
INVIGNING. Vicke Lindstrands konst 
lyfts fram igen i Kosta Folkets hus. 
Första etappen ska vara klar sam-
tidigt som den digitala biografen 
invigs fredag den 6 juli.

NYGAMMALT 
Så här kommer det att se ut i Kosta Folkets 
hus foajé igen. SKISS: FOLKETS HUS OCH PARKER

 UPPRUSTNING

Magdalena Hasselquist, Rickard Holm, Margareta Artéus 
Thor, Olle Brozén, Film i Glasriket, Anja Budischewski och 
målare Jan-Ove Åhslund deltar i planeringen av hur Kosta 
Folkets husfoajén ska återställas. FOTO: SIF ERLANDSSON

Vicke Lindstrand i samtal 
med kung Gustaf VI Adolf 
på Kosta glasbruk. 

”Vi ska återskapa 
den gamla färg-
sättningen och 
ta fram golvet 
under heltäck-
ningsmattorna. 
Vi vill visa på det 
kulturella i hu-
set.”
Anja Budischewski

Dalsjöfors Folkets Park
Folkparken får bättre och läckrare utvändig belysning vid fasader och 
entrékurar. Belysning skall hjälpa besökarna att hitta till rätt entré. 
Belysning ger även trygghet i en annars mörk omgivning.

Kosta Folkets Hus
Den kände konstnären Vicke Lindstrands 
färgsättning och utsmyckning från 1960-talet 
lyfts fram och belysningen moderniseras. 
I Folkets Hus och folkparker finns ofta ett 
viktigt kulturarv som är väl värt att bevara 
och lyfta fram.
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Mörrum Folkets Hus och Park
En ny entré till folkparken byggs. Träd och 
fasadbelysning planeras och entrén till 
teatern får ny färgsättning och belysning. 
El till husvagnscampingen kombineras med 
belysning i parken. Bra att lösa flera funk-
tioner samtidigt.

Bromölla Folkets Hus
Huvudentrén föreslås renoverad med ny belysning samt ljussättning i fönster. Den gamla flagghållaren 
föreslås renoverad med ny flagga och ny logga.

Ta vara på 
befintliga 
kvalitéer...
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Lund Folkets Hus
Hela entrén skall byggas om med nytt entréparti. Utställningsytor skapas både i huvudentrén och i den samman-
hängande entrén till stadsteatern. En konstnärlig utsmyckning planeras i huvudentréns tak som skall belysas. 
Byggnadsdelar från medeltiden spelar mot moderna installationer.

Tillfälliga evenemangsbelysningar
Under de tre år som projektet pågått har vi genomfört tillfälliga evenemangsbelysningar under FHPs utbudsdagar 
BOKA. Snön är vacker att belysa, som i fallet med BOKA i Hallunda Folkets Hus 2010. Vita stenar belystes när vi arrang-
erade BOKA på Orionteatern, vilket gjorde att de såg ut som popcorn. Kulörta lyktor, signum för Folkets Park, med LED 
gav stämning under scenen vid BOKA 2012. Det är också tacksamt att belysa tyger och ytor som reflekterar ljuset.

Dansaren Elisabeth Karlsson som “ljushuvud”.
Hallunda Folkets Hus

Ljusstrut, Orionteatern, Stockholm
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Gör ett eget Ljuset på entrén-projekt
För att underlätta för er att göra ett eget Ljuset på entrén-projekt förmedlar vi nedan konstruktiva tips 
på hur man kan lägga upp arbetet. Samla några som är intresserade från styrelsen och/eller personal, 
bilda en projektgrupp. Två, tre personer kan vara lämpligt. Avsätt några timmar och dokumentera gärna 
med foton och text som sedan kan användas för att redovisa inför styrelsen och andra inblandade.

Hur hittar man till er anläggning – ett 
gästperspektiv? Är det tydligt att detta är ett Folkets 
hus eller folkpark? Kan det förtydligas? Vilka olika 
verksamheter finns här idag? Vilka skall finnas i 
morgon? Hur kan man på bästa sätt exponera detta? 
Finns vägskyltar, skyltar på huset och vid entrén? 
Finns hänvisning till parkering? Är skyltningen 
genomtänkt, enkel och enhetlig? Finns tydliga 
affisch- och annonstavlor? Finns det vägbeskrivning 
på hemsidan? När det är mörkt, finns belysning som 
exponerar och vägleder? 

Hur ser det ut i vår entré - egentligen? Stanna 
upp och ta god tid på er att se och notera hur det 
ser ut. Är entrén välkomnande? Är det inbjudande 
eller otryggt? Är det tydligt vilken dörr man skall 
använda? Vad är fult och vad är onödigt? Sitter det 
t.ex. lappar och A4-ark upptejpade på glasdörrarna 
så att man inte ser in i entrén? Var kan man lägga 
den röda mattan när det är premiär eller fest? Finns 
rester av gamla installationer och evenemang som 
blivit kvar? Står det saker som skyler konst och 
informationstavlor. Hur samlat sitter de aktuella 
film- och teateraffischerna? Är de historiska bilderna, 
affischerna och reklamskyltarna arrangerade 
medvetet och samlat på lämplig plats? Är möbler och 
konst utspridda i lokalen? Pröva tanken att samla ihop 
information, konst och möbler i grupper. Var inte rädd 
för fria och öppna ytor i foajén. Koncentrera de olika 
delarna till väl valda platser och tillåt vilsamt tomma 
ytor däremellan. Finns det tydlig hänvisning till teater, 
samlingssalar, café mm? Används olika typsnitt och 
logotyper, gamla och nya? En grundläggande enhetlig 
skyltning skapar tydlighet, lugn och harmoni som 
ger ett större utrymme för de aktiviteter som skall 
exponeras.

Vilka funktioner har entrén? Notera vad foajén 
skulle kunna användas till, kanske som publikfoajé 
till bio och teater, som utställningshall, för paus-

servering, som cafélokal, som mötesrum, som 
festlokal med scen för uppträdande, som danslokal? 
Testa lokalen utifrån dessa frågor och tänk nytt. 
Hur fungerar biljetthantering, kiosk och garderob? 
Kan man rationalisera så att en person kan sköta 
både biljettförsäljning, kiosk och insläpp? Var har ni 
varulager, går det att låsa? Går det att rationalisera 
och förenkla? Kan fasta garderober ersättas med 
mobila? Hur ofta har ni bemannad garderob? 

Ta vara på befintliga kvalitéer – lyft fram och ta 
vara på kraften. När är huset byggt och ombyggt? 
Finns det tidstypiska material och utformningar 
som mönstrat klinker på golv och väggar, fina 
snickerier och dörrar mm? Finns konstverk eller 
annan konstnärlig utsmyckning anpassade för 
speciella placeringar i huset? Finns det vackra 
belysningsarmaturer? Finns det äldre personer som 
kan berätta om huset och hur det tidigare sett ut? 
Vad är bevarandevärt och utvecklingsbart? Leta på 
vindar och i förråd. Kanske finns något användbart 
som ligger och väntar på att användas igen. Lyft fram 
och utnyttja historien. I Skoghall och Borlänge hittade 
vi gamla vackra kristallkronor på vinden som med 
lite putsning och modernisering i sin nya tappning 
och placering, gav det där ”lilla extra”. I Kosta fanns 
en gömd inredning från 60-talet av glaskonstnären 
och skulptören Vicke Lindstrand. Vi är övertygade 
om att alla Folkets Hus och folkparker i Sverige, utan 
undantag, har flera unika undanstoppade eller gömda 
kvalitéer att lyfta fram i ljuset. 

Hur är ljuset, färgen, akustiken? Hur ser det ut, 
finns det dagsljus? Står det saker i vägen för ljuset? 
Går det att mörklägga? Finns det spotlights som kan 
lyfta fram konst, utställningar och informationstavlor. 
Finns det glödlampor som måste bytas ut? Belysning 
skall användas för att forma begripliga, vackra och 
stimulerande rumsligheter - skapa stämningar, leda 
blickar och framhäva utvalda detaljer i rummet. 

1

2

3

4

5



15

Gör ett eget Ljuset på entrén-projekt
Har man tre entrédörrar men bara vill använda en – 
sätt ljus på den och låt de andra två vila i mörker. En 
genomtänkt ljussättning får logistiken i en foajé att 
lösa sig automatiskt. Ett väl ljussatt konstverk lockar 
bort blicken från mindre fördelaktiga skavanker i dess 
närhet. Hur är det med färgsättningen? När målades 
det sist? Hur många olika kulörer finns det i rummet? 
Är färgsättningen anpassad till huset och till sin 
funktion? Hur är rummens akustik? Går det att dämpa 
akustiken med textilier och möbler?

Vardag, fest, konferens eller opera? Är det PÅ och 
AV som gäller, eller går det att reglera ljuset? Kan 
man koppla om styrningen av ljuset så att befintlig 
ljusinstallation kan användas mer varierat? Pröva att 
släcka allt och tänd olika ljus för att se vad ni kan 
göra med befintlig belysning. Om möjligt bör 
man dela upp belysningen i logiskt uppdelade 
grupper som skall kunna regleras var för sig. 
Till exempel bör allmänbelysningen inte 
vara på samma reglage som spotbelysning 
på konstverk. Utforma tydliga, enkla 
manualer för olika ljussättningar för 
olika aktiviteter. Tänk att alla utan 
problem skall kunna ställa in de olika 
ljusscenerna. Testa att helt eller 
delvis släcka ned belysningen och 
istället tända levande ljus. Blev 
det en annan stämning? Tänk ut 
hur ni kan variera upplevelsen 
av till exempel foajén vid olika 
aktiviteter. Mycket av tankar och 
teorier om ljusets betydelse och 
användning man idag praktiserar 
kommer ursprungligen från 
teaterns värld. Använd väggar, golv 
och tak som delar av scenografier 
som kan nyanseras med planerat 
ljus och planerat mörker. Gör en 
plan för att förnya belysningen och 
färgsättningen för olika typer av 
evenemang.

Hitta förebilder och referenser. Titta på 
hur kollegor inom FHP gjort. Håll ögonen 
öppna när ni är på resa. Kanske något i denna 
skrift kan inspirera er. 

Anlita gärna proffs! Efter att ni gjort denna 
inventering har ni fått en bra bild av vad ni vill. Anlita 
sedan gärna ett proffs på färgsättning och belysning 
som hjälper er att förverkliga era idéer.

Ha kul när ni jobbar med detta…
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Ung entré   Kulturarv   Konst   Utställning   Ny scen i entrén   Flexibel garderob   Reception   Servering   Engage


