
VERANDAN
ett mellanrum

En veranda skapar ett rum mellan det offentliga 
och det privata. På verandan kan du sitta och titta 
ut över omgivningen med ryggen mot det bekanta 
och trygga, och blicken ut mot omvärlden och 
grannskapet. Verandans inbjudande känsla av 
privathet gör att människor använder sig av den 
på många olika sätt. De blir som en förlängning av 
hemmet. Här kan du stå i morgonrock och prata 
med en bekant som går förbi nere på gatan utan att 
det känns obekvämt. Här kan du borsta tänderna 
synligt utan att det upplevs konstigt. Samtidigt kan 
den förbipasserande grannen tilltala dig utan att 
vara påstridig. Verandan kan även fyllas med liv 
och blir på så vis identitetsskapande. Verandan 
kan uttrycka; här bor jag. Genom att använda sig 
av verandan i ett studentkollektiv skapas en yta 
som både inbjuder till umgänge och skapar en god 
kontakt mellan de boende, samtidigt som gränsen 
mellan det privata och det gemensamma suddas 
ut. Verandan blir ett slags mellanrum 

Många studentboenden är opersonliga 
med en tydlig gräns mellan ditt rum och 
korridoren.
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Verandan skapar ett privat rum i det 
offentliga. Där kan du sitta och blicka ut över 
grannskapet, vinka till grannen eller bjuda en 
vän på en kopp kaffe.

Förslaget skapar en gradient av 
privathet där studentens rum 
är det mest privata. Gradvis blir 
utrymmet mellan studentrummet 
och den gemensamma ytan 
mindre privat. 
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Programet består av 
studentrum och kök som även 
fungerar som gemensamhets 
och uppehållsyta. 

Studentrummen placeras 
i grupper om två där två 
studenter delar på en wc. 

Den gemensamma ytan tillåts 
ta ett steg tillbaka in i den 
semiprivata ytan och skapar på 
så vis ett slags ¨shared space¨, 
en yta som kan delas mellan 
studenten och de andra boende i 
kollektivet.

Genom att låta gränsen mellan 
studentrum och korridor vara mer 
flytande kan studenten låta sina saker 
ta plats vilket skapar ett mer personligt 
boende.

Förslaget blir som en villagata i miniatyr där varje 
studentrum är ett hus med sin egen veranda. 
Köket symboliserar gatan, det semigemensamma 
utrymmet symboliserar trottoaren, det semiprivata 
verandan och slutligen studentrummet som 
symboliserar det privata hemmet. Boendet blir 
som ett galleri av hem. 



Takhöjden i rummet mellan det 
privata och det gemensamma 
sänks ned för att skapa en mer 
intim situation. Den lägre takhöjden 
skapar också en rumslig skillnad 
mellan den gemensamma ytan och 
den privata. 


