
sektion 1:200 där övervåningen har förvandlats till växthus

sektion 1:200 bostäder

Fasad 1:200  på de vertikala växtväggarna kan man odla växter och blommor för allas trivsel

sektion 1:200 husets konstruktion är anpassad för olika våningsantal efter behov och skala på innergårdarna

södervärns busstation

MAS N

Det här är en situationsplan över 
området kring södervärn i Malmö. 
De gula objekten är gårdshusen som 
har placerats inne i kvartersbebyg-
gelsen. Några hus finns också ute på 
gatorna, som har gjorts bilfria samt 
på den rivningstomt som finns i 
angränsning till busstationen.
Gårdhusen kan placeras på olika 
platser men alltid i nära anslutning 
till ett större bostadshus, där tvätt-
stuga, förråd samt postboxar finns.

Plan 1:100 förslag till bostad. Det är litet men inte trångt.  Här är 
bäddsoffan obligtorisk och köksbordet kan användas som skrivbordden bärande konstruktionen kan i kombineras i olika konsellationer

miljö & Konstruktion 

Leva & Bo
Malmö har liksom de flesta stora städer 
i Sverige väldigt mycket innergårdar i 
kvarteren i stadskärnan  Dessa saknar 
användningsområden under största 
delen av året  Oftast står de tomma, är 
avstyckade av olika ägare och är dåligt 
underhållna  Många av dessa gårdar 
används väldigt sällan av människorna 
som bor omkring dem  Är det inte bättre 
att öppna upp dem, skapa fina park-
miljöer och bygga nya bostäder där?

Detta förslag är mer en idé om ett sätt 
att bo på och ett sätt att konstruera en 
byggnad - än en bestämd utformning av 
ett hus kopplat till en specifik plats  Den 
enkla idén är ett hus som kan byggas på 
många olika ställen i ett stort antal 
versioner  

En sådan byggnad kräver en hög flexi-
bilitet och anpassningsförmåga för att 
kunna fungera på flera olika platser med 
olika förutsättningar  Husen måste också 
vara relativt enkla att bygga, gå snabbt 
att uppföra och dessutom vara vänliga 
mot miljön för att framtida generationer 
ska ha samma förutsättningar till ett bra 
liv som vi har idag  

 I Malmö - liksom i de flesta större svenska städer - finns hundratals innergårdar i stadskärnan eller i dess närhet. Innergårdarna är ofta 
dåligt underhållna och saknar användning under större delen av året. Samtidigt står tusentals unga människor utan bostad Sverige. 

De nya husen är konstruerade på så sätt 
att de snabbt kan ändra funktion efter 
behov  Den bärande konstruktionen är 
inte direkt kopplad till bostäderna vilket 
innebär att lägenheterna enkelt kan 
göras om till kontor, ateljéer eller väx-
thus  De nya husen ska inte vara en 
tillfällig lösning på ett tillfälligt prob-
lem  Husens förmåga att förändras över 
tid är en utgångspunkt i förslaget

De vertikala trädgårdarna ger trivsel för 
alla som bor i kvarteret  Solenergin från 
taket värmer bostäderna och restenergin 
kan användas till tvättstugur i de 
ursprungliga kvartershusen  Regnvatten 
samlas upp från taket och används i de 
vertikala växtodlingarna på byggnadens 
fasader eller samlas i en tank under 
huset för att återanvändas av de boende

Huset bärs upp av en metallkonstruktion 
som är väldigt anpassningsbar  Våning-
santal och sammanslagningar av flera 
hus är möjligt där det finns utrymme för 
det  Materialet till lägenheternas väggar 
och bjälklag består av ekologiskt mas-
sivträ  

Efterssom massivträväggarna inte är 
bärande kan de enkelt sågas upp på 
olika ställen där man vill ha fönster 
eller dörrar  Detta är i linje med byg-
gnadens anpassningsbarhet till olika 
platser och dess förutsättningar

Återanvända fönster och dörrar från 
rivninghus eller ombyggnader kan 
enkelt sättas in i väggarna och skapar 
variation  Spisar och köksskåp, hand-
fat och toaletter, det är alldeles för 
mycket som slängs  som fortfarande 
går att använda  Kanske är det ett 
utmärkt tillfälle att använda sådant 
matriall här?

Men det mest miljövänliga i detta 
förslag är sättet man bor på  Nu kan 
fler människor bo inne i städerna, men 
gång och cykelavstånd till butiker jobb 
och skola

Tänk att gårdshusen tillverkas och säljs 
eller hyrs ut till en hyresvärd eller 
bostadsrättsförening som har tillgång 
till en innergård eller tomt i nära anslut-
ning till det hus de äger  Hyresvärdarna 
hyr sedan ut lägenheter i de nya husen 
till människor som inte har en bostad  

De nya lägenheterna är ganska små och 
anpassade för 1-2 personer  Det är 
ingen bostad man behåller under hela 
sitt liv men är perfekt i väntan på ett 
annat boende

De ursprungliga husen i kvarteret är 
fortfarande viktiga i de nyinflyttades 
vardag  På gården bor man, men man 
hämtar posten  i trappuppgången 
använder tvättstugan och har källar- 
eller vindsförråd i något av de stora 
husen i sin närhet  

Husen behöver självklart inte vara 
kopplade till en innergård  De kan 
också byggas på t ex  rivningstomter 
och parkeringsplatser - men alltid i nära  
anslutning till ett större hus med alla 
bekvämligheter

Filtmtrl med fickor ( innehållandes jord & växter) / skyddade väv / droppslang/kanalplast m. fästanordning/väggkonstruktion m. 

i Vårt kvarter

solceller på taket. regnvattnet samlas in 
och används till bevattning av växtväg-
gen
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