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I N F I L L  P Å  S Ö D E R -

M A L M

B O E N D E  F Ö R  U N G A  V U X N A

Unga vuxna - inte bara studenter

Begreppet “ung vuxen” omfatt ar en stor skara 
människor, alla olika sinsemellan. Många stud-
erar, men långt ifrån alla. Vi måste erkänna 
alla unga vuxnas rätt  ti ll ett  tryggt och trivsamt 
boende, inte bara studenters. Kravet för att  få bo 
kvar är enbart att  betala hyran i ti d samt i övrigt 
följa ordningsreglerna - ingen studieförsäkran 
krävs. 

Hyresrätt er är opti malt för ett  boende vars livs-
längd är begränsad. Unga vuxna är generellt sett  
inte en ti llräckligt stark köpgrupp, speciellt inte 
med bostadspriserna i Stockholm.  

De boende på Skånegatan 113 B erhåller alla ett  
förstahands-kontrakt som löper i minst tre år 
med möjlighet ti ll förlängning. Lägenheterna är 
anpassade för singel-
eller parboende. Målgruppen är främst folk i 
åldrarna 18-25 år, en av de mest utsatt a grupper-
na på bostadsmarknaden idag. 

Husockupati oner

Ett  kraft igt utt ryck för den frustrati on som upp-
står hos unga vuxna idag över sin egen hjälplöshet 
är fenomenet med husockupati oner, som på sen-
are år fått  ett  uppsving; många har kopplat dett a 
faktum ti ll den rådande bostads- och ekonomiska 
krisen.
 
Huset ockuperar platsen - en protest mot slöseriet 
med utrymme i staden!

Infi ll

Huset ligger inkilat mellan två andra 
byggnader, ett  s.k. infi ll-hus. Infi ll är vanligt i Ja-
pan där man av uppenbara skäl behöver förtäta 
stadsbilden - en problembild som är lika aktuell 
för Stockholm. 

Infi ll-hus med hyresrätt er på att rakti va men hit-
ti lls outnytt jade platser i storstäder skapar fl er 
bostäder för unga, integrerar de boende med 
innerstan hellre än perifera förortsområden samt 
förtätar hela stadsbilden. 

 FÖRTÄTA STOCKHOLM!



Disposition av boende och aktivitet i byggnad

Aktivitet

Boende

            - Skapa en byggnad med lika delar boende och plats för aktivitet 

          - Trapphuset slås ihop med de gemensamma utrymmena - yteffektivt 

Färgkodade våningar underlättar orientering
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FÖRTÄTA STOCKHOLM!

Det U-formade köket skapar generösa arbetsytor.

Badrum med badkar. Sovplats med fönster mot innergården.

Problembild

Stadsdelarna i inre Stockholm 
är lika att rakti va som de är 
trångbebodda. Unga vuxna 
vill bo där lika mycket som alla 
andra, men saknar oft a medlen 
för det. Det är dags att  förtäta 
Stockholm för de unga!

Lösning

Det fi nns fl er lediga ytor i 
Stockholm som teoreti skt kan 
bebyggas än man kan ana. Som 
Sveriges mest befolkade stad 
måste Stockholm förtätas där 
det kan, istället för att  växa di-
ametralt hela ti den. Genom att  
bygga fl er hyresrätt er åt unga 
i innerstaden skapas att rakti va 
boenden och de unga inte-
greras bätt re i den stad som 
ti llhör dem lika mycket som 
alla andra. 

Trapphuset integreras med de gemensamma ytorna - ett  levande socialt rum.
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r utrustad med toalett  med badkar, ett  stort kök och en 
kså rymmer förvaring och viss övrig inredning. Lägen-
unkti on är att  fungera som privat utrymme; för större so-
r, middagar eller bara ombyte av miljö så fi nns trapp-
mmet precis utanför ytt erdörren.


