
FÖRSLAG INFÖR LOKALRENOVERING 
VERKSAMHETSÅRET 2021-2022 

Kårstyrelsen har fått i uppdrag att förbereda inför en renovering och uppfräschning av 
scoutlokalen. Arbetet är uppdelat i etapper efter uppskattad tidsåtgång, påverkan på 
verksamheten samt tillgänglig budget. Åsikter har tagits in från ledarna i kåren och tillfällen 
att komma på åsiktsmöte har funnits.  

ETAPPER 

Merparten av arbetet är tänkt att genomföras under sommaren 2021, för att lokalen ska stå 
redo inför terminsstart hösten 2021. Renoveringen är tänkt att genomföras så att den ”stör” 
verksamheten så lite som möjligt medan den pågår - inledande fokus ligger därför på stora 
rummet, att få undan material och toaletten. 

FAS 1 (sommar 2021): 
Rensa ut och sortera 
Åka till tippen med saker 
Förvaringslösningar för basarförråd 

FAS 2 (sommar 2021): 
Iordningsställande av förvaringsutrymmen (mellanrummet, de två förråden i mellanrummet) 
samt eventuella ytskiktsmålningar av dessa utrymmen 
Iordningsställande av stora rummet  
Iordningsställande av toalett 

FAS 3 (efter ekonomisk stämma 2021): 
Ytskiktsmålning av mellanrum och ledarrum  
Möblering av mellanrum 
Möblering av ledarrum  
Iordningsställande av pentry 

STORA RUMMET & HALLEN 

Det stora rummet, där avdelningarna har huvuddelen av sina möten, tjänar idag sitt syfte 
tämligen väl. Att det till stor del är omöblerat och inte särskilt utsmyckat gör verksamheten 
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enkel att anpassa till olika åldersgrupper och gör att scouter i olika åldrar kan trivas i lokalen.   
Detta är fördelar vi vill ta till vara på. Hallen upplevs däremot av främst avdelningarna med 
yngre scouter som alldeles för liten - skor och jackor travas på varandra och det är svårt att 
ha t ex lådor med upphittat och information där utan att det försvinner i röran.  
Ibland används stora rummet även till föräldramöten och ledarträffar, varför det är bra att 
kunna möblera om i dessa syften och bör gå att projicera på någon av väggarna. De 
svårigheter som finns i stora rummet är att patrullhörnorna upplevs som för små och att det 
lätt blir stökigt utan ordentligt med utrymme att sitta på, ytskikten upplevs som slitna 
(speciellt på den målade ljusblå väggen), hallen är för liten för avdelningarnas storlek, 
speciellt vintertid, samt att ledarna saknar det rutiga golv som fanns i lokalen på 
Storskärsgatan. 

Förslag 

• En ny hall byggs till lokalens andra ingång (stäms av med föreningen inför stämman) och 
den gamla används som nödutgång och förvaring av eldningsmaterial 

• Hela rummet tapetseras med den björktapet som redan finns på tre av lokalens väggar. 
• Linoleumgolvet målas i grön-vitt-schackrutigt mönster eller i annan kulör (färghandlare 

konsulteras) 
• En nedrullbar projektorduk monteras  
• Patrullhörnorna höjs upp genom att fällbara bord monteras (offert begärs in från snickare) 

MELLANRUMMET 

Tanken med lokalens mellanrum var att skapa ett utrymme där förvaring kunde ske, men där 
gruppen också kunde ha avskilda aktiviteter såsom knivbevisgenomgångar och chifferlösning. 
Istället har rummet blivit något av ett slitet genomgångsrum där allt man inte vet var det ska 
stå samlas och det är svårt att ha koncentrerade och lugna genomgångar. 
För att våra mål med rummet ska kunna uppnås bör den förvaring som ska ske i rummet 
minimeras och framför allt effektiviseras. Verksamheten behöver prioriteras i valen av 
inredning och vad vi ska ha i rummet. Visst material väcker entusiasm och intresse medan 
andra saker snarare ger en känsla av oordning och stök. Det är material ur den första 
kategorin vi framför allt vill ”skylta med”, vilket gör att förvaringen av sådant med fördel kan 
ske någorlunda öppet.  

Förslag 

!  
HEDVIG ELEONORA SCOUTKÅR  Hemsida: www.he.scout.se  Facebook: Hedvig Eleonora Scoutkår 
Storskärsgatan 4    E-post: hedvig.eleonora.scout@gmail.com Instagram: @He.scout   
115 29 Stockholm 
      

http://www.he.scout.se
https://www.facebook.com/hescout/
mailto:hedvig.eleonora.scout@gmail.com
http://instagram.com/he.scout


• Förvaring, öppen och stängd, monteras på vägg runt ingång till förråd med vattenmätare.  
• Väggarna målas om i en lugn färg som harmoniserar med den gamla tavlan från Storgatan 
• Ljusslingor monteras för att möjliggöra lugn belysning i rummet  
• Avdelningsskåpen flyttas tillbaka in i ledarrummet 
• Whiteboard monteras på vägg bredvid skjutdörr 
• Pris- och memorabiliavägg skapas 

LEDARRUMMET 

I ledarrummet ska ledarna kunna förvara sina scoutskjortor, hänga av sig innan mötena, 
hänga efteråt och sköta planering och administration. Förvaring av avdelningarnas specifika 
material ska kunna ske och det ska vara lätt att hitta bland papper. I ledarrummet är det 
viktigt att stämningen känns lugn och avslappnad och att lokalen också går att använda för 
Snobben och kårstyrelsen då de har sin verksamhet i lokalen. I rummet bör inget 
verksamhetsmaterial förvaras - det behöver ha annan plats.  

Förslag 

• Möblera om så att rummet upplevs som mindre trångt 
• Fixa nya dynor och kuddar till soffan 
• Stängd förvaring för administration och GDPR-papper 
• Avdelningsskåp och styrelseskåp 
• ”Mysigare” känsla, t ex genom möjlighet att punktbelysa och använda sig av mer tvättbara 

textilier 

TOALETT 

Scoutlokalens toalett används av människor i alla möjliga åldrar och olika inställning till 
hygien. Med detta i åtanke tjänar vi på att hålla toaletten så ”avskalad” och lätt att rengöra 
som möjligt.  

Renoveringsförslag 

• Byta ut lysrörslampan så att den blir lättare att byta 
• Investera i en låg kommod/skåp till extra toalettpapper, tvål och mensskydd 
• Byta poster på toalettdörren  
• Överväga förvaring/torkställning till den sällan använda duschen  
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PENTRY 

I pentyt samlas idag mycket disk efter avdelningarnas möten, och rummet upplevs som trångt 
och stökigt. Då pentyt är litet och inte avsett för matlagning bör vi istället maximera 
förvaringen här inne. Den disk som idag ackumuleras upplevs antagligen som svår att få 
undan, då skåpen är överfyllda och det är ett mindre projekt att tömma diskbänken. Troligen 
kommer detta ordna sig genom bättre förvaring och att ett skydd monteras över träbänken 
så att den inte får vattenskador på sikt.  

MATERIALFÖRRÅDEN 

Då materialförråden i lokalen töms för första stadiet av renoveringen (organisering och 
utrensning) bör en översyn göras kring om ytskikten är såpass slitna att rummen bör målas 
om. Oavsett om så är fallen bör hyllorna märkas upp enligt ny sortering, så att det blir tydligt 
vad som ska vara var.  
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