BRUKERE

PRIMÆR
Barn og ungdom
- er på skole
- spiller brettspill og spiser i cafebiblioteket
- gjør en aktivitet med mange i flerbrukshallen
- gjør en aktivitet med venner i privat sal
- spiller eller hører på musikk
- henger i paviljongene i åren
- får leksehjelp
- driver med buldring
- leker i turnhallen
- leser spennende historier fra ulike land i biblioteket
Organisasjoner og foreninger
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Trondheim har et stort mangfold
av kulturer, med mennesker fra
mange deler av verden. Vi ønsker å
skape en arena hvor dette multikulturelle mangfoldet kan møtes, bli
kjent og lære om og av hverandre.
Ved å tilrettelegge for et aktivitetshus med bok-kafé, motorikkhall,
klatring, turn, flerbrukshall, undervisning og bibliotek er målet at
terskelen for å møtes blir betydelig
lavere enn den er i dag. Her vil man
lære, og lettere danne vennskap i
det kulturelle mangfoldet.

- har kontorplass i bygget
- underviser
- rådgiver
- arrangerer aktiviteter og holder kurs
- arbeider i biblioteket og cafeen
- arrangerer idrett i hallene og salene

SEKUNDÆR
Foreldre
- har oversikt over barnas aktivitet
- tilegner seg kunnskap om andre kulturer på biblioteket
- tar seg en kaffe eller matbit mens barna leker
- treffer andre foreldre fra ulike kulturer

Privatpersoner som oppsøker organisasjonene
- har barn som benytter seg av tilbudet
- låner bøker i biblioteket
- spiser i cafeen
- hjelper til frivillig med aktiviteter

Nye i landet
- trenger hjelp til norskopplæring
- søker sosiale kretser, vil bli kjent med nye mennesker
- får ulik rådgivning

Grupper som ønsker å låne lokaler
- arrangerer fester ved høytider
- setter opp forestillinger (konserter, teater, dans)
- organiserer kurs
- sprer matkultur fra eget land

Hovedbrukere er barn og ungdom
som bor i Trondheim, og ulike organisasjoner som vi tenker kan
flyttes til bygget. Disse er for eksempel KIA (Kristent Interkulturelt
Arbeid), EVO (Enhet for Voksenopplæring), ISAK (I Sentrum for Aktiv
Kultur) og Røde Kors.
Pulsåren er et åpent og lett tilgjengelig element som skal fordele
og inspirere til sosial aktivitet. Her
finnes rom utformet av brukerne
selv, fylt med referanser til kulturer og opplevelser. Her er både
fysiske og mentale aktiviteter hvor
man kan være sammen med andre
eller trekke seg tilbake. Pulsåren
ligger som et tjenende element i
flere etasjer, fra dette skal man lett
kunne ta del i all aktiviteten.
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