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delad glädje - dubbel glädje

Delad glädje - dubbel gjädje
Lägenheter för unga i Hyllie

I dessa lägenheter betalar man för 23 kvm. Då får man ett rum, ett 
stort kök, ett stort vardagsrum och en stor balkong, sammanlagt 
67 kvm. Att dessutom bo med tre personer till ger möjlighet till ge-
mensam matlagning i det rymliga köket och en hanterbar dimen-
sion på avfallet: det blir lätt att källsortera med stor yta och med 
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en tillräckligt liten grupp för att kunna organisera sig. De privata 
rummen skärmas av från de mer publika ytorna av det stora rum-
met, som är semiprivat. Entréernas snedställning skapar fyra starka 
rumsligheter (kök, vardagsrum och två uterum) och delar av loft-
gångarna i mindre, mer privata sfärer. Trapporna är distanserade 
från loftgångarna och ligger på ett avstånd från varandra så att en-
dast närmsta grannen kommer passera för att kunna komma hem. 
De stora glaspartierna kan skjutas upp och öppna mellan det stora 

privat

semi-privat

semi-publikt

publikt

_

_

_



delad glädje - dubbel glädje

a

aa

fasad väst 1:200

plan 1:400 N

rummet och de sydliga och västliga uteplatserna. Bottenvåningen 
är avsedd för kompletterande utrymmen samt kommersiell verk-
samhet, detta för att skapa ett levande stadsrum och stärka husets 
ekonomi. Till exempel en utomhusmarknad på hela bottenplanet, 
under lägenheterna. 

Tänk dig att fyra nära (eller nyfunna) vänner bestämmer sig för att 
flytta in i en lägenhet. De har alla varsitt privata rum, en stor toalett 

som de delar med en person de känner och har ett stort gemensamt 
rum med ett generöst kök där de kan laga stora middagar. Utanför 
har de en plats mot syd eller väst att vara på under varma dagar. 
Trapphusen utanpå gör att de närmsta grannarna ibland passerar, 
vilka de efter ett tag lär känna och blir goda vänner med. Nere på 
marken finns folklivet och närhet till naturrummen. Det är ett rikt 
och dynamiskt liv de lever tillsammans i Hyllie. 


