
UP

Vänkretsen
En grupp vänner som parvis delar på 
en 2 rok lgh resp en 3 rok. En är student 
medan övriga söker arbete eller arbetar 
efter examen. Under studietiden har de 
etablerat en tillvaro och vill stanna kvar 
på orten. Bostadshusets närhet till möte 
med människor och möjligheten till möte 
med staden i huset samt umgänget 
med grannarna är ett avgörande skäl till 
att hemkänslan och tryggheten kunnat 
byggas upp.

- Närheten till allt, gemenskapen och 
möjligheterna i huset inspirerar oss till 
nya sätt att umgås.
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fasad mot söder, torget. skala 1:200 sektion a-a, 1:200 fasad mot väster. skala 1:200

situationsplan, plan 1, markplan torget. skala 1:500
alternativ utveckling av de lutande gräsmattorna ramar in torget och skapar ett
tydligare rum. Befi ntlig trappa mot cykeled kan bevaras och ökat tillträde till torg.

plan 1, Entréplan, skala 1:200 plan 2, övre torgplan. skala 1:200
2st 3rok, 1st 2rok

Områdesperspektiv från syd-öst, torget. skala 1:200
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43 åringen
Hon har tillsammans med sin livskamrat 
nyligen fl yttat in till centrum efter att 
tonårsbarnen fl yttat hemifrån. Vid fl ytten 
var ett viktigt kriterium att de skulle ha 
samma faciliteter som i deras tidigare 
villa. 43åringen jobbar mycket hemifrån 
och behöver tillgång till alternativa 
miljöer i sitt arbete. Alternativa lokaler 
i huset har kunnat uppfylla dessa krav 
och de trivs mycket bra.

- Precis påbörjat ett möbelprojekt med 
en granne. Att ha en verkstad tillgänglig 
såhär i huset är guld värt!
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fasad mot öster, skala 1:200 fasad mot norr, skala 1:200sektion b-b, skala 1:200

plan 3,  skala 1:200
4st 3rok, 5st 2rok

plan 4,  skala 1:200
4st 3rok, 5st 2rok

situationsplan, plan 2, torget. skala 1:500
alternativ utveckling av nytt torg är ett beträdbart tak över torgstånden för ökad integration med 
byggnaden och dess publika funktion.

Områdesperspektiv från syd-väst, torget. skala 1:200
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73 åringen
Den pensionerade trädgårdsmästaren är något av bostadshusets odlings guru. 73 åringen var den första 
att fl ytta in i bostadshuset. Pratsam och omtyckt bjuds han ofta in av sina grannar för att berätta hur de 
boende kan maximera sina odlingar på hustaket och berättar gärna anekdoter från förr. Efter diagnos 
är han medveten om att hans rörlighet kommer att försämras och redan idag måste han tidivis använda 
rullator. Att bo i ett fullständit tillgänglighetsanpassat bostadshus tycker han är solidariskt.

- Viktigt att kunna känna sig trygg i att inte tillvaron kommer att förändras på grund av att mitt rörelsehinder. 
Min kontakt med grannarna förgyller dagarna.

Nedre takplan
publikt tillträde till takträdgård och event 
som exempelvis utebio och passande 
utställningar. med sin centrala placering  
och disposition har byggnaden blivit 
ett socialt landmärke där olika 
möjligheter att träffas interagerar med 
staden.   

Övre takplan
de boendes egen oas där möjlighet 
till stadsodling fi nns. den förhöjda 
taksargen utgör ett gott vindskydd och 
en självklar plats för grillning m.m. 

torget
lutande gräsmattor
lutande gräsmattor och sittytor för 
rekreation i torgmiljö. 

Uteplats
taket ovan torgstånden kan vara en 
förlängning på de lutande gräsmattorna. 
café / samlingslokalen kan nyttja 
uteplatsmöjligheterna vid event samt 
verka som utsiktsplats över torg under 
festivaler och dyl. 

torgstånd
torgstånd placerade under tak. 
Befi ntlig trappa kan bevars och öka 
tillgängligheten till torget.  

gäst lghtakträdgård /gemeskapsplats, offentlig takträdgård, privatsamvaro

sektion c-c skala 1:200

Axonometri. skala 1:200

plan 5, lägenheter, nedre takplan, skala 1:200
2st 3rok, 1st 2rok

plan 6,  skala 1:200
2st 3rok,1st 2rok

plan 7,  övre takplan, skala 1:200

situationsplan, plan 7, torget. skala 1:500
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