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Idén med det nya bostadshuset på Stortorget i Katrineholm är inte att bara bjuda på nya lägenheter till Katrineholmsbor

men också att fungera som en kuliss för stadslivet: inte som en fond, utan som ett tredimensionellt, funktionellt

sättstycke. Byggnaden antyder på de logistikbyggnader av den industriella eran som kan hittas i Chelsea eller i

Meatpacking District i New York City och som har under den senaste tiden framgångsrikt modifierats till några av de

mest önskvärda scener för det urbana livet.

Den fasaden som öppnar sig mot Stortorget verkar höja ridån för att ge de personer som rör sig på torget en chans att

pausa och ta del i pjäsen. Den stora kraftiga baldakinen framför torgfasaden delar den scenen som forms av

byggnaden i två: den allmänna pjäsen varje Katrineholmsbo har bjudits till och byggnadens invånares privata

föreställningar. Mer konkret, skyddar baldakinen kunder på restaurangen och på kaféet i byggnadens första våning från

regnet. Dessutom skapar den avskildhet för invånare.

Baldakiner på högre våningar förverkligas som smalare balkongslinjer varifrån invånarna kan delta pjäsen på torget.

Det privata har begränsats från det offentliga med hjälp av glidande metallgaller. Det här systemet låter invånarna

besluta hur tät kontakt vill de ha med torglivet. Gallren fungerar även som solskydd.

Gröna balkonger och baldakiner framkallar idén om stadsodling och lokal mat. De gröna ytor vackert avspeglar sig från

den mattpolerade metallfasaden. Undersidor på balkongerna och baldakinerna har beklädds med ljus, nästan vitfärgad

träbeklädning.

Faciliteter för ett kafé och en restaurang finns på gatunivån. Deras terrasser lyfter sig upp ett par steg från torgytan

under den dalande baldakinen. Baldakinen både fungerar som en naturlig division mellan de två lokalerna av olika

storlekar och entydigt begränsar det privata området från det almänna. Podiumet som byggnaden står på producerar

en logisk avgränsning på torget och på så sätt skapar en trygg, intim scen. Fasader på restaurangen och kaféet är av

glas. Det här möjliggör att torgområdet visuellt rinner nedanför byggnaden.

Det finns 28 lägenheter i bostadshuset. Av de här lägenheterna är 24 mindre tvåor och treor och fyra större

familjebostäder. Familjebostäderna har placerats på den översta femte våningen. Deras terrasser öppnar sig mot

torget såsom små scener. De mindre bostäderna på våningar 2-4 anges genom en luftgång längs fasaden mot

Fabriksgatan. Luftgången fungerar som skydd mot buller. Baldakinen fortsätter från torgfasaden till

Fabriskgatansfasaden som rytmskapande linjer. Stödfunktioner för lägenheter ligger dels på gatunivån, dels i källaren.
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