
motto: aldrig ensam i norra sorgenfri

aldrig ensam i 
norra sorgenfri
- boende för unga vuxna
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Aktivitetsstråket kopplar ihop Nor-
ra Sorgenfri med omkringliggande 
stadsdelar och gör platsen till en 
målpunkt i området med Benzons 
ruin, torget och placering vid In-
dustrigatan. Aktivitetsstråket är en 
plats och en rörelse för alla. Längs 
med vägen finns café och restau-
rang, pingis, odlingar och bänkar. 
Stråket förstärks genom markteglet 
som kopplar till Benzons ruin och 
byggnadernas fasader.

PROGRAM
FÖR ALLA
Benzons ruin (1)
Utställning (1)
Ateljé / galleri (2)
Butiker (7)
Café / restaurang (2)
Publik ånelokal (1)
Arbetsplatser (1)
Ungdomscenter (1)

FÖR BOENDE
Verkstad (1)
Utställning (1)
Lånelokal (2)
Arbetsplatser (1)
Prylbytarrum (1)

Gemensamt kök (3)
Källsortering (7)
Återvinning (1)
Cykelförråd (3)
Förråd (3)
Tvättstuga (3)

Norra Sorgenfri är en plats mitt i en stad och smatidigt lite 
utanför en stad. Här finns gamla indstrifastigheter ocg ett platt 
landskap. Här finns konstnärsateljéer. På just denna tomt finns 
”Benzons kåk” och här passerar Industrigatan, som är tänkt 
att bli en huvudlänk in till stan och till närliggande områden. 
Benzons har vi valt att kalla Benzons ruin. Vi lämnar den som 
den är och bygger en scen inne i ruinen. Här kan evenemang 
på olika nivåer äga rum. Benzons ruin ligger i anslutning till det 
planerade torget med uteserveringar, marknader, basketplan  
och andra aktiviteter. Benzons ruin och torget blir en port in till 
bostadskvarteret Norra Sorgenfri och aktivitetsstråket som går 
igenom.

Bostadshusen har olika höjder och det finns många mellanrum 
som till en början är terrasser. Här kan man lägga till fler bostä-
der eller gemensamhetslokaler i framtiden.

Tre typer av boende anpassade efter olika målgrupper
Att dela in människor i olika målgrupper är inte helt självklart. 
Här måste man vara flexibel i tänkandet kring olika konstellatio-
ner och olika behov. Alla som är singlar vill inte bo själva. Men 
det vill heller inte alla som lever i ett parförhållande eller i en 
familj. 

Vi tror att många unga vuxna – sådana som vi – vill bo tillsam-
mans med andra. Men vi tror att olika personer vill dela olika 
mycket. Därför har vi skapat en förening där det kollektiva alltid 
är närvarande - men på olika nivåer.

Många unga vuxna har barn och vissa unga vuxna ser boende-
situationen som ett hinder för att skaffa barn.  Vi har försökt 
tillgodose de behov som unga vuxna med barn kan tänkas ha. Vi 
tror att så liten egen yta som möjligt – eftersom yta kostar – är 
det bästa, i kombination med många gemensamma ytor såsom 
kök, uteplatser och lekrum. Vi tror också att många unga barnfa-
miljer vill hjälpas åt. 

Det kollektiva äger rum på olika nivåer. I ”kollektvet” och ”två 
i en” delar man allt utom det egna rummet. Alla delar även på 
gemensamma ytor som terrasser, generösa kök, tvättstugor, 
lånelokaler mm.

1. SCENEN - spontana framträ-
daden, intima kvällsspelningar, 
politiska tal...
2. LUGNA LUNDEN - grönt, skönt, 
soligt, lugnt                             
3. GÅRDEN - den klassiska med 
lekplats, grönt, bänkar
Gårdarna är något mer privata 
än aktivitetsstråket. Men alla är 
välkomna. På samtliga gårdar finns 
odlingslådor, grillplatser och grön-
ska.
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hyresrätter och varje enskild person skulle betala 
efter sin förmåga. Men idag måste man ofta köpa 
sin lägenhet. Om vi utgår från att så är fallet i 
Kvarteret Brännaren har vi försökt hålla nere 
kostnaderna med mindre egen yta per person och 
mer delad yta. 
Hur löser man ägandet av ett kollektiv? Vi tror på 
en ekonomisk förening, där varje enskild person 
äger sitt privata rum och en del av det kollektiva. 
Varje person har rätt att hyra ut sin del under en 
period och sälja sin del till en annan person som 
går in i den ekonomiska föreningen.

källsorteringsstation

källsorteringsstation

Lgh 1

odling/gemensam terrass

Lgh 2

Lgh 3

Lgh 4A Lgh 4B

Lgh 5

Lgh 6
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FÖR BOENDE
Verkstad (1)
Utställning (1)
Lånelokal (2)
Arbetsplatser (1)
Prylbytarrum (1)

Gemensamt kök (3)
Källsortering (7)
Återvinning (1)
Cykelförråd (3)
Förråd (3)
Tvättstuga (3)

KÄLLSORTERING
Det ska vara enkelt att återvinna i Norra Sorgenfri. Varje kök 
har särskilda behållare för olika avfall som sedan kan rullas 
ut i trapphuset och dirket slängas i rätt rör. I bottenvåningen 
samlas allt upp och hämtas för att förnyas. En utökad åter-
vinningsstation finns även i kvarteret.

glas plastmetall tidningar kartong sopor kompost

rullbar vagn

Källsorteringsrör som del av fasaden. Uppsamlingen är gömd i bottenplanet.

Källsortering i trapphusen.

FÖRVARING

KOLLEKTIVLÄGENHET

Varje sovrum har en förvaringsvägg. Den 
fungerar också som en barriär mot övriga 
rum. Förvaringsväggen når ända upp i 
taket för maximalt utnyttjande av ytan. 
Sängen är instucken i förvaringsväggen 
och över den finns bokhyllor. Sängen är 
också upphöjd för att skapa plats för för-
varing under den. Allt för att få så mycket 
yta som möjligt över till annat och kunna  
använda mindre egen yta per person.

LÄGENHETER

TVÅ I EN + DET EGNA (PAR / FAMILJ)
I detta hus finns ett minikollektiv samt två mindre 
2:or. I minikollektivet har två personer varsina rum 
och delar på bad, kök och vardagsrum. 2:orna är 
tänkta till par el. familjer med små barn. Alla har 
tillgång till större gemensamt kök

KOLLEKTIVET
Kollektivlägenheten tar upp ett helt plan. Här finns 
sovrum för en till två personer. Köket är generöst 
med plats för långbord. I kärnan av lägenheten 
finns en stor platsbyggd sofffa med halvhöga tunna 
väggar som bildar ett rum i rummet. Här kan man 
dra för ett draperi om man vill ha en lugn stund el-
ler titta på film. Öppningsbart mot terrass.

DET EGNA (EN PERSON)
Små ganska vanliga lägenheter anpassade för en 
eller möjligen två personer. 

VY FRÅN TORGET

Lgh 1:     20 st
Ant. pers:  2 
Yta: 55 kvm
Yta/pers.: 27,5 kvm
Månadshyra:  3862 kr / pers

Lgh 2:     20 st
Ant. pers: 2 - 3
Yta:  58 kvm
Yta/pers.: 29 - 19 kvm
Månadshyra: 4066 - 2710 kr 

Lgh 3:     20st
Ant. pers: 2- 4
Yta:  58 kvm
Yta / pers.: 29-14,5 kvm
Månadshyra: 4066 - 2032 kr / pers

Lgh 4A, 4B, Lgh 5:  60 st
Ant. pers: 1-2
Yta: 25 kvm
Yta / pers.: 25 - 12,5 kvm
Månadhyra: 3531 - 1766 kr / pers

Lgh 6:  12 st
Ant. pers: 5-10
Yta:  157 kvm
Yta / pers.:  31 - 15,5 kvm
Månadshyra:  4156 - 2200 kr / pers

sin omgivning. Sant för vissa men inte för alla. 
Å andra sidan behövs inte varje enskild persons 
engagemang för att få en väl fungerande förening. 
Kvarteret Brännaren kräver dock ett något större 
engagemang än en vanlig bostadsrättsförening. 
Vi tänker oss att samtliga medlemmar har möten 
flertalet gånger under året men att en mindre 
grupp har det övergripande ansvaret för att det 
ska fungera. Sedan finns mindre grupper som har 
specifika ansvarsområden som odling, terrasser, 
lånelokaler mm.
I den bästa av världar skulle alla bostäder vara 

Här möts man i de gemensamma köken, ute vid 
grillplatserna, odlingslådorna, vid källsorteringen 
i trapphuset och i tvättstugan. På aktivitetsstrå-
ket möter man andra människor som inte bor i 
kvarteret. Det är roligt att bjuda hit sina vänner. 
Här finns plats för att göra det man gillar – öppna 
ateljéer, verkstäder, lånelokaler för yoga, dans, 
musik, teater eller precis vad man vill.

Hur kan en förening fungera
- Unga vuxna är inte lata utan aktiva och enga-
gerade och vill vara med och påverka sina liv och 

och ett kännetecken för kvarteret.

Det finns ett stort intresse för odling bland unga 
vuxna idag. Både av ekonomiska, ekologiska och 
intressseskäl. I norra Sorgenfri finns gott om od-
lingslådor och plats för att ställa ut fler. Kanske har 
man en egen, kanske delar man med grannen eller 
med sitt kollektiv, eller varför inte med en kompis 
som bor några kvarter bort. På några av taken 
finns växthus.
Ett sunt liv handlar också om att umgås med andra 
människor och göra saker som man tycker om. 

Leva ett sunt liv i staden
Att leva ett sunt liv i staden handlar både om ett 
förhållningssätt till jordens resurser och till oss 
själva. I Norra Sorgenfri tar vi fasta på några kon-
kreta principer. Taken är delvis gröna och delvis 
försedda med solceller vilket bidrar till minskad 
förbrukning av jordens resurser. Källsortering har 
en central plats i lägenheterna och är utformad 
för att vara en enkel och tilltalande aktivitet. Detta 
förstärks genom att lyfta fram källsorteringen som 
ett designelement i fasad och trapphus. Källsorte-
ringen blir en självklar del av livet, en mötesplats 


