




Material

Sten:
Bostädernas norr- och östfasad har en beklädnadsstenyta av ljust grå granit tre nyanser i fallande längd 
och bredd med en rustikt klingsågad ytbearbetning och tunna, vita, släta kalkfogar. Fönstren i stenfasa-
den ligger långt ut och har tunna aluminiumprofiler. På detta sätt upplevs stenfasaden som en slät yta, 
ett membran av glas och sten mellan stadens olika rum. Men också som en monolit med skarpa kanter 
och tydlig volym. Stenens matrialitet ger en trygg gräns mot buller och eventuella faror från järnvägen. 
Hörnfönster mellan långsida och gavel förstärker intrycket och samspelet mellan membran respektive 
monolit.

Mönsterperforerad cortenplåt.
På motsvarande sätt som stenfasaderna minner om torgytan på andra sidan huset, har balkonfron-
ternas laserskurna mönsterperforering fått sitt motiv från en stiliserad gestaltad bild av vad som finns 
på andra sidan huset, utskurna fragment av en knappt läsbar helhet som avbildar den förbyggda vyn. 
Cortenplåten återkommer i detaljer på stenfasaderna och på taket som räcken på balkonger, takteras-
sens planeringslådor och franska fönster, för att väva samman husets gestalt.

Dubbelglasfasad:
Långfasaden mot torget är både upplöst och samtidigt rumsligt avgränsande. Lägenheterna har en 
flytande gräns mellan ute och inne, mellan privat och offentligt och mellan olika klimatzoner. Dubbel-
glasfasaden mellan lägenheterna och balkongerna ger utrymme åt urban odling, vinterträdgård och 
möjlighet till behagligt balkonliv även på höst och vår utan att påverka husets utseende det sätt som 
glasade balkonger gör. Avgränsningen mellan lägenheternas balkoner är längst in i dubbelglaszonen 
en tung betongvägg och ytterst i balkongzonen en skärm av råglas som släpper in ljus men inte insyn 
från balkongen brevid.

Bottenvåningens glasfasad:
Det höga glasade, offentligt öppna bottenvåningen är mer en del av staden än av bostadshuset och 
fungerar sammanbindande både visuellt och funktionellt mellan gata och torg. Transparens, ljus och 
öppenhet är viktiga delar. Torgets ytbeläggning flyter vidare visuellt och materiellt som golvbeläggning 
men med en ädlare yta in i rummet och vidare ut på andra sidan mot trottoaren vid gatan. Det mjukt 
rundade, vita, blanka betongundertaket leder in torgrummet och det varma ljuset från husets sydsida i 
det saluhallsliknande rummet som utgör bottenvåningen.
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Entrévåning

Källarvåning

Planerna
skala 1:200

Taket:
1. Tvättstuga
2. Solstrand
3. Grillplats
4. Tvättlinor och plats för solpaneler
5. Lekplats

Plan 3tr
2 rok 5st ca 60 m2

3 rok 3st ca 68 m2

4 rok 1st ca 80 m2

Plan 2tr
2 rok 5st ca 60 m2

3 rok 3st ca 68 m2

4 rok 1st ca 80 m2

Plan 1tr
2 rok 6st ca 60 m2

3 rok 3st ca 68 m2

Totalt: 
16 tvåor, 9 treor och 2 fyror.
27 lägenheter.

Bottenvåning:
6. RWC (och städ)
7. Saluhallsstånd
8. Café / bar
9. Restaurang

Källarvåningen:
10. Toaletterna till Restaurangen/caféet
11. Lägenhetsförråd
12. Frd för exempelvis cyklar eller barnvagnar.
13. Soprum
14. Fläktrum
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Hemmet i staden
Ta hissen upp till parken eller trappan ner till torget.

Fasad 1:100

Hemmet i staden
Ta hissen upp till parken eller trappan ner till torget.
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