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och verksamheter ligger utmed torget och gatorna och 
blir självklara för alla invånarnas användning. Kommun-
ens äldre-, frisk- och sjukvård kan bedrivas helt i egen 
regi, i upphandlad regi eller i en blandning av flera 
aktörer. En kiosk skulle kunna drivas som en separat 
kommersiell rörelse på torget. Bebyggelsen kan stödja 
alla dessa alternativ genom att lokalerna är samlade 
och dessutom ligger i direkt access från det offentliga 
rummet. 
     Barkarby handelsplats blir inte bara en bit Storstock-
holm på gångavstånd från Flottiljenområdet, det kan 
generera kunder och publik tillbaka till områdets kom-
munala, kommersiella och civila verksamheter. 
     Exempelvis får husen utmed huvudgatan bygga 
ut lokaler som då får kommersiellt gångbar parkering 
precis utanför. Det gamla hangaret i områdets norra del 
kan med fördel användas till sport och som nav för 
friluftsområdet till vardags och till uthyrning för mässor 
och liknande som undantag. Handelsplatsens kunder kan 
alltså inhandla soffan på det stora möbelvaruhuset och 
retroprylar på Hangarets antik- och samlarmässa. Kanske 
stannar de och köper hemmagjord marmelad och nyslun-
gad honung vid den lilla butiken vid Flottiljenområdets 
huvudgata. Med gångavstånd och utbyggd kollektivtrafik 
attraherar det även fler än de bilburna.
     Fler kombinationer av kommersiella rörelser och 
föreningsliv kan frodas. Flottiljen-områdets odlingsfan-
taster kan hyra eller köpa odlingslotter och i förenings-
form samarbeta med Plantagen om visningsodlingar på 

marken mellan Plantagen på handelsplatsen och beby-
ggelsen på Flottiljenområdet.
    Bostäderna har alla nära till torgets offentlighet, 
verksamheter, hälso- och friskvård och därmed har alla 
invånarna möjlighet att dela och underlätta sitt vardagsliv 
med andra, t ex vid måltider i restaurangen, och samti-
digt ha sin egen individuella lägenhet. Bostäderna har 
olika utförande, ligger i olika hustyper och kostnadslägen 
och har olika storlek, men passar alla som seniorboende. 
Utom områdets enstaka radhus har alla bostäder alterna-
tiv till trappor, tillräckliga svängrum och smidiga pas-
sager inne i bostäderna och möjlighet att parkera nära 
den egna ytterdörren. Detta passar lika bra för seniorer 
som barnfamiljer (rullator eller barnvagn med kassar 
kvittar lika). Den mest markanta skillnaden som den 
“seniora inriktningen” på utformningen av lägenheterna 
har gett är de relativt sett stora badrummen. Denna sat-
sning bör definitivt tas tillvara genom materialval och 
detaljutformning. Badrummen blir en sinnebild och reell 
plats för rekreation och vård av kroppen hemma till 
vardags.   
      Bebyggelsen stödjer alltså en mångfald och 
blandning av typer av hushåll, liksom upplåtelseformer. 
Områdets två- och trespännare kan t o m passa 
till ett storfamiljs/generations-boende. Universaliteten i 
bostäderna liksom Flottiljens utformning som en urban 
miljö är också en långsiktig hushållning av resurser. 
Bebyggelsen står sig genom utvecklingen av olika befol-
kningspucklar och omorganisationer av äldrevården.  

Situationsplan   1 : 1000

Flottiljen - framtidens boende för äldre

Framtidens Flottiljenområde blir en by av blandad beby-
ggelse med ett torg vid den centrala vägkorsningen. 
Vid torget ligger offentliga lokaler och särskilt boende, 
övriga bostäder passar olika generationer, preferenser 
och behov. 

Bebyggelsen är utplacerad kring fyra gårdar och längs 
gatorna som är för genomgående trafik. En av de bärande 
gestaltnings-principerna är gaturummens utformning och 
användning. I gaturummen samlas aktiviteterna: 
trafikanter av olika slag, entréer, parkering, kommersiella 
och offentliga lokaler och verksamheter, gallerigångar, 
balkonger, det särskilda boendets trädgårdar. Eftersom 
bostäderna har utformats efter en elaborerad privat/
offentlighets-skala kan vi ta del av det urbana livets 
alla former: gatans anonyma folkliv och offentlighet, 
möten helt apropå med bekanta, möten med grannar i 
bostadshusens gemensamma utrymmen och människor i 
rörelse strax utanför vår egen, trygga sfär. Gaturummen 
liksom torget med sin bebyggelse stödjer även orien-
terbarheten med sin samlade kommunikation respektive 
landmärke.

Bebyggelsen stödjer också etablerandet och uppehållan-
det av olika verksamheter. De kan vara såväl kommunala, 
kommersiella eller tillhöra det civila samhällets fören-
ingsliv. Större såväl som mindre lokaler för samling och 



By

Flottiljen, torget och 
särskilt boende

Torgets norra sida består av två byggnad-
skroppar. Mot väster ligger en tvåplansby-
ggnad. I markplan vända mot torg och 
gata ligger skaparverkstad, samlingslokal, 
restaurang/café och läse- & IT-salong. 
Bakom de publika utrymmena ligger 
förråd, kök och entré med trappa och hiss 
till korttidsboendet en våning upp. I den 
östra byggnadskroppen ligger reception, 
kiosk och kommersiella lokaler med entré 
från torget. Mot norr ligger entré, förråd 
och soprum tillhörande bostäderna i de 
övre våningarna. Detta punkthus är områ-
dets landmärke med sina fyra våningar 
plus fem våningar över takfot.

I fyra byggnadskroppar norr om torget 
ligger spa-anläggningen respektive tre 
enheter i två plan för demenssjuka och 
multisjuka. De olika enheterna nås från 
torget via receptionen samt från parker-
ingen. Byggnadskropparna binds samman 
med en glasad gallerigång. Mellan 
byggnads-kropparna anläggs slutna gårdar 
(vars fjärde sida består av växter). 
     Rumslägenheterna för demenssjuka 
respektive multisjuka är grupperade om 
sju runt ett allrum och serviceutrymmen i 
undervåning respektive övervåning. Fram-
förallt de demenssjuka slipper korridorer 
till förmån för ett centralrum, rundgång 
och möjlighet att samlas i mitten runt mat-
beredning och måltider. 
     Gården nås via allrummet och altanen 
eller det egna rummet. De multisjuka en 
våning upp har flera uterum att välja på: 
den stora balkongen utanför allrummet, 
fransk balkong i det egna rummet eller 
gården via hiss eller trappa ner. 

Grupperingen om sju ger en lugn och 
överskådlig grupp, vars stimulans man 
dock kan undvika i sin egen rumslägenhet 
eller i de mindre fönsternischerna med sit-
tplatser. Med allrummet och inte minst 
enheternas distinkta entréer slipper vi kor-
ridorernas oundvikliga institutionskänsla. 
Den glasade gallerigången som förbinder 
de olika byggnaderna är också det ett sätt 
att undgå en ordinär korridorslösning. Den 
erbjuder en visuellt trevlig och komforta-
bel promenad till spa-anläggningen och 
torgets offentlighet. Gallerigången fun-
gerar samtidigt som praktisk kommunika-
tion för personalen, tex vid transport av 
mat från restaurangköket för beredning i 
de olika avdelningarnas egna kök. Om 
behovet av omsorg och personal skiftar 
över lång tid eller över dygnet kan man 
arbeta över en eller flera avdelningar tack 
vare gallerigången och ändå bibehålla 
avdelningarnas enskildhet och litenhet. 

De enskilda enheterna är överblickbara, 
trygga och bekväma. Det är nära till tor-
gets och gatans offentlighet, men denna 
offentlighet och folkliv möter man eller 
blickar ut över via det egna privata eller 
halvprivata rummet. På så sätt kan det sär-
skilda boendet ligga mitt i byn och ge 
både trygghet och stimulans. 
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Tvåvåningshus - 2- eller 3-spännare - med 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. Huskropparna har utanpålig-
gande trappor, som kan adderas med inglasade lyftbord. Entréerna är vända mot gårdssidorna och 
fungerar vid trevligt väder som verandor. Ut i gaturummet kan lägenhetsinnehavarna låta bygga 
lokaler för kommersiellt bruk. Parkering vid gata eller samlad parkering. 

Flottiljenområdets torg. Här ligger offentliga lokaler, korttidsboende, entré till spa och särskilt 
boende samt bostäder i områdets landmärke: 4 våningar under respektive över takfot samt en 
toppvåning med gemensamhetslokal. 

SEKTION 1:200 ÖST-VÄSTLIG RIKTNING genom TORGBEBYGGELSEN
SEKTION      1:200      ÖST-VÄSTLIG RIKTNING genom HELA OMRÅDET
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Från Hangaret i norr till torget i söder löper gallerilängor i två plan plus sutterängvåning med garage, förråd och 
tvättstugor. Lägenheterna har entré från glasade, semitempererade gallerigångar i väster och balkonger åt öster och 
den innanförliggande gården.       

Gallerigångarna bildar en zon av halvoffentligt och halvprivat mellan gaturummet och den egna lägenheten. Här 
lever man ett “verandaliv” - socialt och klimatmässigt - gallerigången är också ett extra bekvämt alternativ den 
sega uppförsbacken. Med modern IT-teknik bevakar vi exempelvis när tvättmaskinen är klar från lägenheten och 
minimerar onödiga transportsträckor.

Bostäder i 3-spännare i 3,5 plan. Hustypen är plan- och gestaltningsmässigt en lägre variant av torgets 
“landmärke”. 

FASAD MOT SÖDER     1:200     PUNKTHUS   Bostäder i 3-spännare i 3,5 plan. BY 4
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