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Den gamla miloverkstaden är en gammal
fabriksbyggnad. Byggnaden har ett uttryck som lämpar
sig väldigt väl för kulturaktiviteter. Det finns stora vackra
fönsterpartier som nu är tillstängda. Det finns också
taklanterniner i hela byggnaden. Man skulle kunna
skapa vackra ljusa lokaler med högt till tak och stor
flexibilitet. Byggnaden medger både stora luftiga och
ljusa lokaler men det finns också flera mindre och
ombonade rum.

Genom att samla flera kulturverksamheter underlättar
man och effektiviserar samarbeten.
Byggnaden blir en mötesplats och samlingsplats för
kulturutövare.
Byggnaden signalerar stolthet och att det finns en stark
kulturpolitik på ön där man vill skapa ett dynamiskt
kulturliv. Det är en byggnad att växa i. Det finns gott om
expansionsmöjligheter och möjligheter för att få
kulturlivet att växa och frodas.

Byggnaden har en flexibilitet som gör att man lätt kan
anpassa huset för olika ändamål
och nya hyresgäster.

Miljö och Ekonomi
-Billigare och resurssnålare att bygga om än att bygga nytt

-Minskar transporter mellan verksamheter

-Samutnyttja lokaler

-Bevarar och ger nytt liv till en kulturhistoriskt intressant byggnad.

TIllgänglighet, Kulturhuset mitt i staden
-Gott om parkeringsplats

-Centralt beläget

-Busshållplats i direkt anslutning.

-Nära kulturskolan (flyttar till Säveskolan)

-Goda möjligheter att marknadsföra evenemang. Kulturhuset är väldigt
synligt.

-Kulturhuset skapar liv och dynamik till en hel stadsdel och kan
verkligen få lov att ta plats i stadsbilden.

-Lunchrestaurang i foajen där aktuella evenemang marknadsförs.

Kulturmötesplats
-Olika kulturutövare såväl som kulturpolitiker ges plats och möjlighet att
mötas 

-Inbjuder till möten, samverkan och samarbete och ett starkare och
mer dynamiskt kulturliv.

-Lokalerna är flexibla och kan lätt anpassas till olika evenemang.
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1. Kulturfoajé Restaurang ca 650 kvm
Lunchrestaurang och bar, samlingsplats för kulturutövare på ön.
Plats för konserter av lite informellare slag.

2. Kök och serviceutrymmen för foajén, ca 230 kvm på två plan

3. Svart låda ca 281 kvm
Huvudsakligen länsteaterns hemmascen och övningslokal

4. Loger och serviceutrymmen för teatern ca 290 kvm på två plan. Även källarplan
140 kvm för förvaring och verkstad.

5. Kammarmusikscen och repetitionshall för Gotlandsmusiken kan även
användas för utställningsverksamhet. ca 315 kvm

6. Övningsrum för Gotlandsmusiken ca 410 kvm på två plan

7. Hall. ca 240 kvm. Hall för utsällningar

8. Stora scenen, gästscenen. Stora scenen med plats för ca 300 besökare.
En separat stor scen för större produktioner och för gästande teateruppsättningar.
komplett med sidoscener loger. Inlastning i direkt anslutning. Den befintliga
traversen kommer att kunna användas. Teleskopläktatare gör att stolar kan fällas
för in att ge plats till utställningar och banketter.

9. Lokaler för kultur och fritidsförvaltningen.  ca 280 kvm på två plan

1.
2.

3.

7.

5.

4.

6.

8.

9.

Utgångspunkten för detta förslag har varit att skapa lokaler för i första hand Länsteatern på Gotland och Gotlandsmusiken.
Ett flertal utredningar ha gjorts för samlokalisering av dessa verksamheter och dessa har tjänat som underlag för detta
förslag. Ulf Grönhagen som är teknisk chef på länsteatern, med flerårig verksamhets och utredningserfarenhet  har varit
med och utvecklat förslaget.

En annan utgångspunkt är att i möjligast mån utnyttja lokalens befintliga förutsättningar för att skapa en ekonomisk
ombyggnad. I den stora teaterscenen kan man till exempel utnyttja den befintliga traversen. Att bevara husets uttryck av
gammal fabrik har varit en målsättning.

Förutom lokaler för länsteatern och Gotlandsmusiken skapas en stor scen som även kan hyras för gästande teatrar
konserter eller föredrag. En restaurang med en tillhörande scen tillkommer också.
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Kulturfoajé Restaurang
Lunchrestaurang och bar, samlingsplats för kulturutövare på ön.
Plats för konserter av lite informellare slag.

Gotlandshallen, gästscenen. Stora scenen med plats
för ca 300 besökare.
En separat stor scen för större produktioner och för
gästande teateruppsättningar.
komplett med sidoscener loger. Inlastning i direkt
anslutning. Teleskopläktatare gör att stolar kan fällas
för in att ge plats till utställningar och banketter.
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Gamla
gatageportar
glasas in skapar
vackra ljusinsläpp

De befintliga pelarna
och bärande balkarna skapar karaktär till byggnaden

Taklanterniner i
kombination med hög
takhöjd skapar en
underbar känsla av rymd
och ljus i hela
byggnaden

Informellare scen
i foajen

Reception och
garderob

Bar och
buffebord

Entré till Gotlandshallen
och teatern
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