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SKARPT LÄGE
Det finns enorma mängder outnyttjad mark i våra glesa städer. Ofta är denna mark centralt belägen före detta industrimark, parkeringsytor eller före detta bensinstationer som 
väntar på att detaljplaneras. 

800 000 unga människor är på väg in på bostadsmarknaden. Det är människor som inte har bildat familj och som är lättrörliga.

Näringslivet och politiker framhäver nödvändigheten av att ha rörlighet på bostadsmarknaden för att kunna locka till sig ung högutbildad arbetskraft och företagsamma, kreativa 
människor för att säkra framtida skatteintäkter. Kan inte städer erbjuda unga människor attraktiva bostäder går de miste om framtida arbetskraft och skatteintäkter.

VÅR VISION
Det här förslaget innebär att lagstiftning måste ändras så att bostäder kan byggas tillfälligt på tomter som inte är färdigplanerade.  Tanken är att bostäder byggs som går att flytta 
runt på de tomma tomterna. Dessa tillfälliga bostäder är attraktiva och kommer inte ses som ett andra klassens boende. Ungt, fräscht, fräckt och hållbart är ledorden. Bostäderna är 
designade för att vara ett dekorativt inslag och passa in i vitt skilda miljöer.

Det är bostäder för unga med hyreskontrakt på 1-3 år, i klass med rivningskontrakt. Detta ger unga en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och spara ihop ett kapital för att 
sedan kunna köpa en bostad eller få tillgång till en hyresrätt.
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TOMTER OCH BOSTÄDER

Lägenhetesmodulerna kan enkelt anpassa sig efter 
skilda miljöers förutsättningar. Skissen ovan visar ett 
fåtal av många olika sätt varpå en enkel hyresmodul 
kan adderas och skapa intressanta boendemiljöer 
och rumssammanhang på olika platser i en stad.

Ett utsnitt av centrala delar i Göteborg med 
exempel på tomter utmarkerade som skulle 
lämpa sig väl för boende av tillfällig karaktär.

         =tomt

∑      =6000 centrala bostäder            
       

Dessa flyttbara bostäder för unga måste byggas med 
hög produktions och ekonomisk effektivitet för att ge 
låga hyror.

Lösningen är prefabricerade moduler, monterade 
på plintar. Sådana moduler är lätta att producera, 
transportera, montera, nedmontera och flytta vidare.

Men ett första klassens boende innebär mer en 
egen lägenhet med låg hyra. Detta förslag förenar 
ekonomisk effektivitet med god arkitektur. Det är 
bostäder med bra planlösning, omsorg om detaljer, 
i mänsklig skala och med utrymme för individualitet. 
Dessa bostäder har tydliga gränser mellan det 
offentliga, det halvprivata och det privata rummet. 
Utemiljöerna har gemensamma platser och grönska. 
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Utemiljöer
Bostäderna omges och förenas av ett 
trädäck. Detta trädäck markerar det 
halvprivata rummet, gården och gör det 
möjligt att bygga bostäder på förorenad 
mark utan att behöva sanera jorden 
först. Spaljéer skapar rum, skyddar mot 
insyn och är dekorativa. Spaljéerna kan 
vara av billig och tålig armeringsbetong 
och förses med snabbväxande växter 
som pipranka, blåregn och vintergrön 
murgröna.

Fasaderna har ett modernt och 
urbant uttryck. Materialen är enkla 
och ekonomiska som plywood och 
glas. Plywoodskivorna målas så att 
modulerna får ett individuellt och 
varierat utseende. Skarvarna mellan 
modulerna används i det estetiska 
uttrycket. De markeras med grå 
glaslister och tydliga skruvhuvuden.

Adderingsmöjligheter

Varje lägenhet har en halvprivatzon utanför 
sin egen entre för att förstärka karaktären 
och känslan av ett eget boende i ett större 
sammanhang.  Den innre takhöjden är gen-
erös med sina 2.7 meter.
Modulerna kan adderas i sidled samt i 
höjdled via en enkel spiraltrappa alternativt 
tillkommande hiss för högre antal våning-
splan. Bottenplan kan bestå av pelare om 
bostäderna placeras på en parkeringsyta.

2 attraktiva lägenhetsmoduler

Anpassade för funktionshindrade
1 rum o kök på 43,6 m2

2 rum o kök på 57 m2 

1 rum och kök:
Ett stort flexibelt rum som kan möbleras 
efter behov och aktivitet.Den boende kan 
exempelvis kombinera det som sovrum 
med arbete/kontor för den egna företagaren 
eller studenten. Ett väl tilltaget kök samt wc. 
Goda förvaringsmöjligheter i sin egen lä-
genhet.

2 rum och kök:
Ett flexibelt allrum samt ett avskilt sovrum. 
Väl tilltagna ytor för kök och wc.

Fönsterytorna är generösa och den franska 
balkongen en vardaglig och enkel lyx.
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