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InbJudan 
AB Stockholmshem har arrangerat en pro-
jekttävling om ett bostadshus i Rosenlunds-
parken, Södermalm i Stockholm, i samarbete 
med Stockholms stad och Sveriges Arkitek-
ter.

deltagaRe
Efter en prekvalificering inbjöds i februari 
2013 fem team till att lämna förslag i tävling-
en. 

De inbjudna teamen var: 

- Tegnestuen Vandkunsten a/s, Lendager 
Arkitekter ApS, Marianne Levinsen Land-
skab ApS och WSP Sverige AB 

- Berg/C.F. Møller Architects AB, C.F. Møller 
Danmark A/S och Tyréns 

- Joliark AB och AQ arkitekter AB 

- Vera Arkitekter AB och Tema landskaps-
arkitekter AB 

- Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 
och Andersson Jönsson Landskaps-
arkitekter AB 

Ett startmöte hölls den 4 februari 2013 då 
samtliga team deltog.

Syfte 
Syftet med tävlingen var att ta fram förslag till 
gestaltning av ett nytt bostadshus i park som 
innehåller funktionella, estetiskt tilltalande 
lägenheter och en publik bottenvåning. Det 
nya bostadshuset och närmiljön ska bidra till 
att göra området attraktivt och vara ett hög-
klassigt inslag i stadsbilden. Byggnaden ska 
vara utåtriktad och närmiljön ska inbjuda till 
aktivitet och vistelse. Byggnaden ska i sig bli 
en attraktion i parken och bidra till områdets 
karaktär och identitet. Höga krav på energi-
effektivitet ska uppfyllas.

bedömnIng
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury 
bestående av: 

- Arkitekt SAR/MSA Ingela Lindh, VD AB 
Stockholmshem

- Calle Wikerman, chef Fastighetsutveck-
ling, AB Stockholmshem

- Arkitekt SAR/MSA Karolina Keyzer, stads-
arkitekt Stockholms stad 

- Sara Lundén, enhetschef Exploaterings-
kontoret Stockholms stad 

- Landskapsarkitekt LAR/MSA Pia Krensler, 
stadsträdgårdsmästare Stockholms stad 
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- Arkitekt SAR/MSA Peter Erséus, utsedd av 
Sveriges Arkitekter 

- Landskapsarkitekt LAR/MSA Mårten Set-
terblad, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Under bedömningen har juryn inhämtat 
expertutlåtanden från följande personer och 
konsulter: 

- Energi och miljö, Martin Bengtsson, In-
coord

- Bostadskvaliteter, Mia Levedahl, Stock-
holmshem

- Tillgänglighet, Maria Halla, Origo Arkitekter

- Ekonomiska kalkyler, Kjell Rosen, Kalkyl-
konsult

Juryn har bedömt hur väl förslagen upp-
fyller de krav och önskemål som ställdes i 
programmet utifrån följande kriterier, utan 
inbördes ordning: 

- Arkitektonisk gestaltning, innovation, idéri-
kedom och hur väl kraven på funktionella 
och väl lösta bostäder med höga kvaliteter 
för de boende uppfylls. 

- Byggnadens förhållande till parken och 
staden. Hur väl byggnaden och dess 
närmaste omgivning i förslaget bidrar till 
områdets attraktivitet, urbana karaktär och 
identitet. 

- Att byggnaden kan uppfylla angivna miljö- 
och energikrav. 

- Genomförbarhet, ekonomi, utvecklingsbar-
het och yteffektivitet. 

tävlIngSuppgIften 
Tävlingen rör en fristående byggnad i Rosen-
lundsparkens norra del. Byggnaden är en del 
av utvecklingen inom ett större område i och 
kring Rosenlundsparken. Cirka 200 bostäder 
kommer att byggas i ett större slutet kvarter 
väster om tävlingsområdet. Parken kommer 
att rustas upp i samband med exploateringen 
och en bussgata planeras i Swedenborgs-
gatans förlängning. Bottenvåningarna i den 
befintliga byggnaden i kvarteret Linjalen, 
öster om tävlingstomten, kommer att öppnas 
upp genom tillkomsten av en butik och nya 
marklägenheter.

Den nya byggnaden kommer att bilda fond 
i parken och i tävlingsprogrammet önskade 
man att den skulle utformas som en solitär 
i kontrast till omkringliggande kvarter. Pro-
grammet betonade också att stor vikt skulle 
läggas på utformningen av byggnadens möte 
med det offentliga rummet och att den ska 
upplevas utåtriktad och levande mot parken. 
Bottenvåningen ska ha lokaler som öppnar 
sig mot Swedenborgsgatans förlängda stråk 
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tävlingsområdet 

Rosenlundsparken, tillika planområdet, är belägen centralt på Södermalm mellan 
Magnus Ladulåsgatan i norr och Hallandsgatan i söder.  
 

 
Planområdet. 

   
Flygbild över centrala delar av planområdet sett norrut. 
 
Tävlingsområdet är beläget i Rosenlundsparken och omfattar bostadshuset med 
dess närmaste omgivning (1) och del av parkområdet (2) enligt bilden nedan. 
Tävlingshuset byggnadsarea redovisas schematiskt inom tävlingsområdet, den 
rektangulära formen och placeringen är dock inte bindande. 
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och mot parken, gärna lokaler för en större 
restaurang eller ett kafé. Det ingick i täv-
lingsuppgiften att lämna förslag på parkan-
läggningarna utanför byggnadsområdet men 
eftersom dessa inte kommer att utföras av 
Stockholmshem utlovades inget uppdrag för 
dessa delar efter tävlingen. 

Stockholmshem eftersträvar en god ge-
staltning av byggnader och utemiljöer, som 
kombinerar god formgivning med funktionel-
la, tekniska, sociala och miljömässiga krav 
till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus 
med en hög arkitektonisk kvalitet är också 
en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl 
de boende, Stockholmshem som samhället. 
En bostad ska vara bekväm, ha bra lösta 
funktioner och vara fullt tillgänglig. Kvaliteter 
som möjligheter att röra sig i lägenheten på 
olika sätt, att kunna se igenom den från fasad 
till fasad och att det finns en tydlig uppdel-
ning mellan lägenhetens privata del och de 
gemensamma rummen betonades i tävlings-
programmet. Rummen ska vara möjliga att 
möblera på olika sätt och kunna användas 
för olika funktioner. Byggnaden ska inrymma 
större, genomgående lägenheter om 4 rum 
och kök för 5–6 boende med en storlek som 
kan variera mellan 75–96 kvadratmeter.  

Stockholmshem och Stockholms stad har 
höga krav på miljöstandard och energian-
vändning. Byggnaden ska kunna uppfylla nivå 
Silver i Swedish Green Building Council’s 

miljöklassningssystem ”Miljöbyggnad” med 
skärpningen att energianvändningen högst 
får uppgå till 55 kWh/kvm Atemp per år. Under 
tävlingsperioden fick de tävlande rådgöra med 
konsultfirman Incoord för att kontrollera sina 
förslag ur dessa aspekter och de hade möjlig-
het att justera dem efter denna konsultation.

JuRynS geneRella  
bedömnIngaR
Tre viktiga kvaliteter skulle uppnås i tävlingen: 

- Byggnaden ska ge platsen positiva kvali-
teter och bidra till att skapa stadsliv inom 
området.

- Byggnaden ska innehålla trevliga funktio-
nella bostäder där stora familjer ska kunna 
bo.

- Byggnaden ska kunna uppfylla höga krav 
på miljövänlighet och låg energiförbruk-
ning.

 
Att gestalta bostäder är en mycket krävande 
uppgift och det är oftast många krav som 
ska uppfyllas. I detta fall kunde de tävlande 
ganska fritt bestämma form och volym på 
byggnaden vilket borde ge möjligheter att 
skapa bra och ljusa lägenheter. Ändå finns 
brister i samtliga förslag när det gäller lägen-
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Utöver bostadshuset med omgivning (1) innefattar tävlingsuppgiften även del av 
parken (2) och gatan. Det är viktigt att bostadshuset och dess närmaste omgivning 
samverkar med terrassen, parken och omgivande gaturum och rörelsestråk till en 
fungerande helhet som stöder ett rikt park- och stadsliv. Se bifogad situationsplan för 
exakta avgränsningar för tävlingsområdet.  
 
tävlingstekniska bestämmelser 
 
arrangör 
 
Tävlingen arrangeras av AB Stockholmshem i samarbete med Stockholms stad och 
Sveriges Arkitekter. 
 
tävlingens form 
 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling och genomförs i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU). 
 
deltagarrätt  
 
Tävlingen är öppen endast för nedan angivna team utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 
 

Tävlingsområdet i  
Rosenlundsparken om-
fattar bostadshuset med 
dess närmaste omgivning 
(1) och del av parkområ-
det (2).
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hetslösningarna. Juryn har diskuterat om de 
höga kraven när det gäller låg energiförbruk-
ning och miljökraven har gjort det svårare 
för de tävlande att skapa goda bostads- och 
stadsbyggnadskvaliteter. 

Det fanns i programmet relativt få restriktio-
ner när det gäller byggnadshöjd, placering 
och volym av byggnaden vilket gav möjlig-
heter att föreslå en slank volym med ljusa 
lägenheter. Ändå är de föreslagna byggnads-
volymerna relativt kompakta vilket kan bero 
på att det har bedömts nödvändigt för att 
uppfylla energikraven. En kompakt byggnad 
ger per definition låg energianvändning men 
också djupa lägenheter och liten fasadlängd. 
Juryn konstaterar att förslagsställarna haft 
svårt att bemästra balansen mellan goda 
boendekvaliteter och miljö- och energikraven. 
I en efterföljande process är det viktigt att 
föra en diskussion kring vilka konsekvenser 
miljö- och energikraven får för bostädernas 
och stadens övriga kvaliteter och hur olika 
krav och önskemål kan viktas mot varand-
ra. Eftersom det är viktigt att göra denna 
analys inför detta och kommande projekt 
avser Stockholmshem, Stockholms stad och 
Sveriges Arkitekter att bjuda in till ett semi-
narium för att diskutera dessa frågor och för 
att dra lärdomar om de konsekvenser kraven 
ger. De arkitekter som deltagit i tävlingen kan 
säkert bidra till en sådan diskussion.

Byggnaden kommer att ligga fritt i parken 
och ambitionen i tävlingen var att den skul-
le kunna bidra till platsens attraktion både 
genom sitt uttryck men också genom bot-
tenvåningens innehåll av publika lokaler. De 
tävlande har valt att placera sina byggnader 
på lite olika sätt inom tävlingsområdet men 
ändå inom ett ganska begränsat område och 
juryn bedömer att man inte fullt ut utnyttjat 
platsens möjligheter. Med en placering något 
inskjuten i parken skapas förutsättningar för 
en platsbildning norr om byggnaden, något 
som skulle göra gatan här lite ljusare. Det 
är många människor som rör sig i stråket i 
Swedenborgsgatans förlängning och det är 
möjligt att detta stråk kommer att bli än mer 
aktivt i och med de förändringar som plane-
ras i området. För att byggnaden ska bidra 
till att människor kommer till platsen är det 
viktigt att bottenvåningen tydligt annonseras 
genom en generös höjd och publika funktio-
ner, särskilt mot öster. 

I tävlingsprogrammet formulerades en öns-
kan om att byggnaden ska vara en attraktion 
i parken. Utöver byggnadens funktion med en 
publik bottenvåning handlar detta också om 
byggnadens gestaltning i sig. Juryn bedö-
mer att det är betydelsefullt att byggnaden 
får en viss höjd eller resning så att den kan 
stå emot de höga byggnaderna runt om och 
backen i parken som lutar ned mot byggna-
den. Det är också viktigt att byggnaden får en 
karaktär som skiljer sig från sin omgivning, 
både till uttryck och till detaljering. Samtli-
ga förslag har stora balkonger mot parken 
som säkert kommer att bidra till byggnadens 
attraktion på platsen men juryn menar att 
även byggnadens tak bör göras levande till 
funktion och uttryck för att på det sättet bättre 
kommunicera med miljön runt omkring. De 
boende kan behöva gemensamma vistel-
seytor utomhus vilka bör kunna ordnas på 
byggnadens tak.  

Parkutformningen är betydelsefull men juryn 
har inte lagt alltför stor vikt vid den i bedöm-
ningen av förslagen eftersom landskapspla-
neringen inte kommer att ingå i det fortsatta 
uppdraget. Det är bra om miljön välkomnar 
alla att röra sig och vistas intill byggnaden. 
Utemiljön bör inte utformas som en halvpri-
vat trädgård utan bör mer få karaktären av 
en stadspark med stråk och tydliga gränser 
mellan olika funktioner. 

Samtliga förslag har brister när det gäller 
bostädernas kvaliteter. Inget förslag uppfyller 
alla krav i BBR, till exempel saknas möjlighe-
ten att skilja av köken i de flesta av förslagen. 
Få av förslagen uppfyller kraven på att 5–6 
personer ska kunna bo i lägenheterna efter-
som sovrummen är mycket små. Det saknas 
ofta möjligheter att röra sig på flera sätt inom 
bostaden och likaså saknas ofta genom-
blickar från fasad till fasad. Avsteg från BBR 
motiveras sällan och kompenseras inte heller 
av andra kvaliteter. Lägenhetslösningarna 
bedöms i flera fall som ofärdiga och skulle 
kräva ytterligare genomarbetning. 

De ekonomiska analyserna av förslagen 
uppvisar inga avgörande skillnader mellan 
förslagen. 
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VInnARE I TÄVLInGEn

pelouse
Förslagsställare: Vera arkitekter AB genom arkitekt 
MSA Mats Eriksson, Kerstin Thorbech, Tobias Nis-
sen, arkitekt MSA Kalle Söderman, arkitekt MSA 
Joachim Unger, arkitekt MSA Markus Wagner och 
arkitekt MSA Björn Wiklander.

Tema landskapsarkitekter genom landskapsarkitekt 
MSA Maja Forsberg och landskapsarkitekt LSA/
MSA Cecilia Jarlöv. 

huset är fritt placerad i Rosenlundspar
ken och har en avskuren form som skapar 
platser runt byggnaden som inbjuder till 
vistelse och samvaro. Omsorg har lagts 
ned i utformningen av lägenheterna för att 
nå goda boendekvaliteter. 

Byggnaden ligger fristående i parken och har fått 
en gestaltning som skiljer den från omgivande 
bebyggelse på ett positivt sätt. när man nalkas 
Rosenlundsparken, till exempel från Magnus Ladu-
låsgatan, kan man ana en byggnad som skiljer sig 
från områdets övergripande grammatik till form och 
uttryck. Mot parken dominerar de generösa balkong-
erna som uppmanar till odling. Balkongerna bidrar 
till att huset upplevs som levande och varierat. 

Huset har en hektagonisk form som skapar flera 
trevliga rum runt byggnaden vilket inbjuder till att 
man vistas nära den. Det är bra att platserna kring 
byggnaden inte upplevs som privata utan att de 
tillhör stadens publika rum och är en del av parken. 
Det är en stor kvalitet att det finns publika lokaler i 
bottenvåningen som kan öppna sig åt alla väder-
streck i byggnaden. Bottenvåningen har en god 
potential att utvecklas så att den ännu tydligare 
annonserar sig mot stråket i öster och parken och 
upplevas som ljusare. Den norra fasaden behöver 
utvecklas för att bli lika inbjudande och levande 
som de övriga. Det är bra att parken har fått en tyd-
lig avgränsning mot de hårdgjorda vistelseytorna 
och stråken. Konsekvensen av att göra ytorna nära 
byggnaden publika är dock att det inte finns någon 
gemensam privat uteplats för hyresgästerna. Det 
är därför betydelsefullt att även taket får en ge-
nomarbetad gestaltning och en terrass som både 
skulle ge en kvalitet till de boende och göra taket 
intressantare.

InDIVIDUELLA BEDöMnInGAR 
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Bostäderna är väl lösta. Särskilt gavellägenheterna 
har fina kvaliteter med de omslutande balkongerna 
och möjligheterna till genomsikt. Pelouse är det 
enda förslaget där köken går att skilja av på ett 
naturligt sätt och är det förslag som bäst uppfyller 
kraven i BBR. De generösa balkongerna med plan-
teringslådor utöver det vanliga samt träfasaderna 
kommer att vara viktiga för hyresgästernas trivsel. 
Särskilt under de varma årstiderna kommer det att 
finnas möjligheter att röra sig på många sätt in och 
ut i lägenheterna. Det finns möjligheter att ytterli-
gare utveckla bostädernas kvaliteter i den fortsatta 
processen.

Byggnadens tjockare mittparti kan vara en konse-
kvens av energi- och miljökraven. I en bearbetning 
av förslaget bör man noga undersöka om det finns 
möjligheter att göra byggnaden något slankare och 
kanske vidareutveckla den knäckta formen så att 
framförallt mittenlägenheterna kan bli ljusare. 

Projektet har god potential att nå upp till energi- 
och miljö kraven.  
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OBELönAT FöRSLAG

Rosen i lunden
Förslagsställare: Tegnestuen Vandkunsten a/s, 
Lendager Arkitekter Aps, Marianne Levinsen 
Landskab ApS, WSP Sverige AB. 

förslaget bygger på ett intressant koncept 
med ett stringent bostadshus som står på 
en friare formad bottenvåning som växer ut 
i parken.

Förslagets volymidé är att ställa den relativt höga 
bostadsbyggnaden på en fritt formad bottenvå-
ning som böljar ut i parken. Detta ger en mycket 
generös och publik bottenvåning som tar plats i 
parkrummet. Juryn bedömer att detta angrepps-
sätt som princip skulle kunna passa på platsen 
men att förslaget inte visar de kvaliteter ett sådant 
angreppssätt skulle kunna skapa. Byggnaden är 
förskjuten mot söder för att skapa ett välkomnande 
entrérum mot norr för dem som bor i byggnaden.

Presentationen av projektet kräver inlevelse. Det 
är svårt att bedöma om upplevelsen av byggnaden 
skulle kunna motsvara det som förslagsställaren 
utlovar. Byggnaden har ett sammanhållet fasadut-
tryck runt om och avslutas med takterrasser och 
takpartier på ett bra sätt. För att övertyga om att 
byggnaden skulle kunna fungera som det efterfrå-
gade smycket i parken skulle det krävas en mer 
platsspecifik utformning av bottenvåningen med ett 
mer öppet och lättsamt fasaduttryck.

Parken är mycket schematiskt presenterad. Plat-
serna kring byggnaden kan snarare uppfattas som 
halvprivata än som en naturlig del av det offentliga 
rummet. Det är bottenvåningens möjliga publika 
funktion snarare än gestaltningen av utomhusmiljö-
erna som inbjuder till vistelse i närheten av bygg-
naden. 

Lägenheterna är inte särskilt väl genomarbetade 
och det är svårt att förstå varför ytorna är fördelade 
som de är i lägenheterna. Kök och vardagsrum är 
integrerade och har generösa ytor men köksdelen 
är mörk och går inte att skilja av från resten av 
lägenheten. Beroende av hur man ser på köket/
vardagsrummet kan det antingen upplevas som 
ett generöst allrum eller ett trist genomgångsrum. 
Sovrummen är mycket små och det går egentligen 
inte att bo fler än fyra personer i lägenheterna.   

Det är tveksamt om byggnaden kan nå upp till  
energikraven på grund av den stora andelen fönster. 
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OBELönAT FöRSLAG

Stilla rörelse
Förslagsställare: Joliark genom arkitekt SAR/MSA 
Magnus Pörner, ansvarig arkitekt, arkitekt MSA 
Jessica Norberg och Andreas Lahti. 

Stilla rörelse utgår från den omgivande 
arkitekturens grammatik och med ambi
tionen att ge den en förfining genom detal
jeringen.

Betonghuset i parken knyter an till den omgivande 
arkitekturen på gott och ont. Det är intressant att 
försöka gestalta ett högkvalitativt hus i betongele-
ment, men kanske inte i denna omgivning. Det är 
svårt att bedöma hur robusta byggnadens kvali-
teter kommer att vara över tiden och om den i ett 
längre perspektiv kommer att skilja sig nämnvärt 
från omgivande byggnader. Bottenvåningen är 
mycket publik med en hög våningshöjd, men den 
har inte fått någon egen karaktär och ligger indra-
gen från fasaden i en arkad och annonserar sig 
därför inte nämnvärt mot omgivningen. De slutna 
gavelfasaderna bidrar till att göra byggnaden ano-
nym i sammanhanget.

Parken är mycket enkelt utformad. Gatan i norr 
och plattan närmast byggnaden har fått en enhet-
lig markbeläggning vilket visar att man med enkla 
medel kan ge denna bostadsgata en inbjudande 
karaktär.

Lägenheterna har ett trevligt upplägg även om 
det finns flera brister i förhållande till BBR. De är 
planerade kring en mörk kärna där badrum och 
förråd ligger. Detta gör att det är möjligt att röra 
sig i lägenheten på flera olika sätt. Det finns flera 
genomsikter i lägenheterna och redan i entrén kan 
man uppfatta den omgivande parken. Vardagsrum-
met som ligger längs parkfasaden kommer att bli 
ett trevligt rum men köken är mörka och smala och 
går inte att skilja av. 

Förslaget bedöms kunna uppfylla energi- och 
miljökraven. 
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OBELönAT FöRSLAG

ta i trä
Förslagsställare: Brunnberg & Forshed arkitektkon-
tor AB genom arkitekt SAR/MSA Sören Eriksson 
och arkitekt SAR/MSA Pär-Olof Olofsson.  
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB 
genom landskapsarkitekt MSA Jenny Svensson, 
Patricia Aramburo och landskapsarkitekt LAR/MSA 
Anders Jönsson. 

Idén med en träbyggnad som en paviljong i 
parken är mycket attraktiv som en kontrast 
till den omgivande bebyggelsen. 

Trä är ett taktilt och vackert material och det finns 
idag möjligheter att bygga flerfamiljshus i trä. Ett 
trähus skulle kunna passa i parken. Ta i trä är ty-
värr inte den vackra lätta träbyggnaden som skulle 
tillföra parken kvaliteter. Byggnaden är avvisande 
och tung i sitt uttryck med sina täta balkonger och 
slutna bottenvåning. 

I bottenvåningen finns det bara publika lokaler i 
det sydöstra hörnet och i övrigt upplevs bottenvå-
ningen som en sluten sockel, en konsekvens av 
förslagsställarnas beslut att inte förse byggnaden 
med någon källare. Genom sitt slutna uttryck bidrar 
förslaget inte till att skapa förutsättningar för folkliv 
i parken.

Parken är mycket detaljerad och kan komma att 
upplevas snarare som en privat trädgård till huset 
än som ett offentligt allmänt tillgängligt rum. 

Lägenhetslösningarna bygger på en idé om ett ge-
neröst öppet gemensamt allrum med kök och var-
dagsrum integrerat och en tydligt privat del. Köket 
kan inte skiljas av. Möjligheten att röra sig på olika 
sätt genom lägenheten sker via badrummet, vilket 
är en tveksam lösning. Skjutdörrar till bad- och sov-
rum kan skapa problem med ljudöverhörning. Det 
är bra att fem personer kan bo i lägenheten och 
det är en stor kvalitet att sovrummen kan möbleras 
på flera olika sätt. 

Byggnaden har stora möjligheter att klara energi-
kraven. Men detta sker på bekostnad av kvaliteter 
som ljusa lägenheter, en publik bottenvåning och 
källare.    
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OBELönAT FöRSLAG

trädgårdshuset
Förslagsställare: Berg/C.F. Møller Architects AB 
och Tyréns. 

trädgårdshuset är en stram och stilig 
byggnad som ändå har en lätthet i detalje
ringen som hör parken till. 

Byggnaden lånar flera karaktärsdrag från 70-tals-
byggnaderna i omgivningen, som de slutna gavel-
fasaderna, volymuppbyggnaden och en enkelt upp-
byggt norrfasad, men man kan ändå definiera den 
som en solitär i parken. Huset har en resning och 
möter parken på ett tydligt sätt. Bottenvåningen 
är publik, ljus och attraktiv för alla möjliga sorters 
aktiviteter som kan bidra till livet i parken. Byggna-
dens höjd och placering kan göra att gatan i norr 
blir mörk och ogästvänlig. Plåtfasaderna kräver en 
mycket stor precision vid utförandet för att nå den 
stringens som skulle få byggnaden att skilja ut sig 
från omgivningen. 

Parken innehåller många detaljer och former och 
har mer karaktären av en trädgård än en publik 
park. Juryn bedömer att den är omotiverat plottrig 
och att den inte kommer att inbjuda allmänheten till 
besök och vistelse. 

I byggnaden finns flera funktioner som är positiva 
för dem som bor i den, till exempel terrassen på 
taket med möjlighet till att bygga ett växthus eller 
liknande i anslutning till tvättstugan. Mittenlägen-
heterna är relativt mörka och det är omöjligt att 
skilja av köken. Av lägenheternas yta så upptas en 
väl stor del av kommunikation. Gavellägenheterna 
är ljusa och fina. Det skulle troligtvis gå att åstad-
komma större sovrum, så att fler personer kan 
bo i lägenheterna, om inte hiss och trapphus var 
placerade mot fasad.

I en fortsatt process är det troligt att det skulle 
ställas sådana krav på byggnaden att dess uttryck 
blev väsentligt annorlunda, till exempel behövs fast 
solavskärmning av de översta våningarna. Bygg-
nadens fasad mot norr skulle må väl av en större 
variation för att göra gatan i norr trevligare.

Förslaget har goda möjligheter att nå energi- och 
miljökraven inte minst på grund av de små fönstren 
mot norr. 






