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vertikalt vardagsrum
Med utgångspunkt i det traditionella korridors-
boendet, föreslås en “vertikal korridor”, som 
sammanbinder alla våningsplan och skapar ett  
generöst och gemensamt rum för alla boende. 
Istället för slutna korridorer och oanvänd kom-
munkationsyta erhålls användbar boendeyta. 

Våningsplanen ligger i halvplan kring det cen-
trala atriet. Detta ger en närheten mellan planen 
som suddar ut den annars så tydliga uppdelning 
mellan våningsplan i ett traditionellt korridors-
boende. 

CooP Livingroom har inga slutna korridorer eller 
okända grannar. Här driver 15 studenter tillsammans en lite annorlunda bokhandel med 
café mitt i Linköpings Vallastaden. En social mötesplats och ett fantastiskt vardagsrum, 
även efter att butiken har stängt för dagen. 

traditionellt korridorsboende vertikalt vardagsrum

CooP Livingroom kombinerar studenternas ambition, kreativitet och flexibilitet i en 
kooperativ verksamhet. På så vis skapas en öppen social miljö och studenterna får en ovärderlig kun-
skap i att driva en verksamhet. Studentlitteratur omsätter varje år miljard-belopp i Sverige, så varför 
inte låta studenterna själva vara en del av sin konsumtion. Huset skapar även möjligheter för föreläs-
ningar, filmvisning och små konserter. Huset blir inte bara en mötesplats för studenterna i Linköping 
utan blir samtidigt öppen för hela staden tack vara sin position och funktion.

CooP Livingroom 

areal
Total boarea:   425m2

Total boarea / rum:  28,3m2

Rum A  - 10,5m2  12st
Rum B  - 14,5m2  3st

kök

grönt tak

tvätt
bok-café



entréplan 1:100

plan 02,03 1:100

Under dagtid fungerar bottenplan som ett allmänt rum vilket kan 
avgränsas vid behov med trapporna. De boende är engagerade i 
driften av bokcaféet och jobbar en dag i veckan. Rummet funger-

ar samtidigt som ett studierum för studenterna men bjuder även 
in till möten mellan de boende och staden. 

inga kommunikationsytor

dynamiskt boende

Det centrala atriet binder samman våningsplanen och skapar 
ett sammanhängande ljust vardagsrum där varje viloplan bildar 
en social plattform. Plattformarna breder ut sig olika mycket i 
atriet och skapar på så vis rum anpassade för en stor variation 
av aktiviteter. 

Vid eget val kan studentrummens skjutdörrar öppnas upp och 
ge varje student direkt tillgång till större yta i anslutning till rum-
met. Alla rum är rullstolsanpassade men tre större rum är till för 
dem med ytterligare behov av utrymme. Möbleringen är fast i 
rummen vilket gör det smidigt med ut- och inflyttning.
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