Har du en lokal, eller tips om en? Kontakta styrgrupp@varmestugamalmo.se

BESKRIVNING AV LOKALBEHOV VÄRMESTUGAN
Tillgänglighetsanpassad och på bottenplan. Alla ytor där besökare ska befinna sig måste ha god
översikt och vara lätta att komma åt och omöjliga för besökare att låsa, stänga eller begränsa. Bra
med fönsterrutor i skiljeväggar och dörrar för att öka insynen. Besökares toaletter måste gå att låsa
upp av personal från utsidan.
-

-

Den öppna verksamheten under vintern 2020/2021 var 91*2 kvm (totalt 182 kvm). Större är
att föredra helst 200 kvm.
o Helst två rum, matrum och vilorum, med god översikt, t.ex. fönsterförsedda dörrar
så att personalen kan se vad som händer i alla delar hela tiden
o Annars ett rum med möjlighet att skilja av matdel och vilodel
Toaletter: samma som CR (måste gå att låsa upp av personal från utsidan)
Avskilt rum för samtal: 1
Kontor: 1
Personalrum: 1
Personaltoalett: 1
Kök: samma som CR, rymligt (gärna snabb och rymlig diskmaskin som i storkök, bra om det är
i anslutning till matdelen)
Tvättrum: samma som CR
Städskrubb: samma som CR
Stort, låsbart förråd för eget bruk: 1
Låsbart bagagerum för besökares bagage: 1
Det måste finnas bra elnät, särskilt i köket, så vi kan ha i gång flera apparater samtidigt

LOKALBEHOV CROSSROADS
Idag har 350 kvm total yta varav cirka 100 kvm allmän samlingsyta. Vi har bedrivit och kan fortsätta
bedriva verksamheten på liknande yta men hade önskat större. Lokalen får gärna vara relativt
centralt utifrån våra besökares behov. Till exempel runt södra innerstan, Sorgenfri, Annelund,
Sofielund eller läget. Kör vi både Crossroads och Värmestuga i samma lokaler hade det varit optimalt
med en större lokal. Tillgänglighetsanpassad och på bottenplan.
NÖDVÄNDIGA YTOR:
- Ett allmänt rum, samlingsyta minst 100 - 150 kvm. (om lokalen ska delas med värmestugan,
gäller värmestugans ytbehov)
- Toaletter: minst 3 toaletter som behöver vara separat från duschrum. (Bör gå att låsa utifrån)
- Dusch: 1–2 st. (med möjlighet att låsa utifrån)
- Sjuksköterskemottagning: 2–3 rum i anslutning till varandra. Önskemål om en lucka eller
dörr mellan mottagningen och en toalett.
- Rådgivningsrum: 1
- Kontor: 2 varav det ena med utrymme för mötesplats.
- Personalrum: 1.
- Personaltoalett
- Kök med industriell diskmaskin och plats för 4 kylar och 3 frysar samt matförvaring.
- Klädförråd: 1 minst 20 kvadratmeter.
- Tvättrum med 2 industriella tvättmaskiner och 2 torktumlare.
- Låsbar städskrubb (bl.a. för kemikalier).

EXTRA BEHOV OM CROSSROADS OCH VÄRMESTUGAN HAR GEMENSAMMA LOKALER
Det bästa alternativet är om Crossroads och Värmestugan har var sin samlingslokal med ingång från
olika sidor av byggnaden och gemensamma ytor: Kök, toaletter, dusch, tvättstuga.
Värmestugelokalen kan i detta fall användas av Crossroads för sommaraktiviteter under perioden
som värmestugan är stängd. Om vi ändå ska dela lokal behövs följande (utöver ovanstående
punkter):
- 2 Väl tilltagna förråd i anslutning till verksamheten/verksamheterna minst 40 kvm
vardera
- 2 separata ingångar från olika sidor av byggnaden. Detta är viktigt för att kunna
bedriva två olika verksamheter med blandade målgrupper i gemensamma lokaler.
- Extra förråd för förbrukningsmaterial.

LOKALBEHOV VÄRMESTUGA UNG
Lokalen ska vara centralt och anpassad för besökare med rörelsevariation, med dörrar som går att
låsa/stänga under nattetid. Helst i bottenvåning (utifrån säkerhetsperspektiv samt tillgänglighet).
NÖDVÄNDIGA YTOR:
- Ett allmänt rum, samlingsyta minst 100 - 150 kvm. Rummet ska användas som matplats samt
viloplatser.
- Ett extra rum där kvinnliga besökare kan känna sig trygga.
- Samtalsrum 1
- Personalrum/kontor
- Toaletter: 2–3 toaletter som behöver vara separat från duschrum. (med möjlighet att låsa
utifrån)
- Dusch: 1–2 st. (med möjlighet att låsa utifrån)
- Personaltoalett
- Kök med industriell diskmaskin och plats för kyl och frys samt matförvaring. Bra elnät.
- Förråd: till material, handdukar, hygienartikel osv.
- Bagageutrymme/ Rum
- Tvättrum med 2 industriella tvättmaskiner och 2 torktumlare.
- Låsbar städskrubb (bl.a. för kemikalier).

