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Fasadmaterial och vidare bearbetning
Taken är tänkta som matt zinkplåt som mörknar med tiden. 
Fasadmaterial mot Bredgatan,  Garvaregatan och den större 
gaveln mot Mäster Påvels gränd, ska täckas med keramiska 
plattor i olika nyanser och glanstal. Mot Bredgatan och Gar-
varegatan ska de samkomponeras med taket i kulör. Den stora 
gaveln på Garvaregatan ska prövas i olika teman; som ljus, 
mörk och tegelröd . Dekorativa mönster utvecklas på denna 
fasad. 
Det fristående huset, gårdsfasaderna och den södra gaveln på 
vingen ska utföras i tjockputs och kalkavfärgas i ljusa kulörer, 
på gården i vitaktiga toner för maximal spridning av ljus i den 
smala gården.
Den tradition, hantverksskicklighet och de för tiden givna 
byggsätten som förutom ett mästerligt arkitektoniskt handlag 
som Kroken 1 vittnar om, är typiska för sin tid. Vår tid präglas 
mer av effektivitet, prefab och individualism. Ett exempel på 
effektivitet är våningshöjden, ett annat är att vi har svårt att 
acceptera att rummen underordnar sig fasaden. Vid en even

tuell fortsättning ska generaliteten i fasaden utvecklas och de 
dekorativa medlen utforskas, för att närma sig den självklara 
skönhet som upplevs hos Kroken 1, utan att de enskilda 
värdena och funktionerna förloras.
Balkonger
Inga balkonger mot Bredgatan, endast en halvmeter djupa 
burspråk. Grunda, långa balkonger mot Garvaregatan och 
Mäster Påvels gränd. Gårdens balkonger består dels av längs-
gående grunda men också av stora generösa mot parken. 
Några terrasser finns högst upp.
Bostäderna och ytfakta
Bostäderna är 49 till antalet, mestadels treor med ett ytsnitt 
på 84 m², där några enkelt kan göras till fyror. Resten av 
bostäderna fördelas ganska jämnt mellan ettor, tvåor och 
fyror, förutom en stor bostad på 133m² som finns högst upp 
i huset. De flesta bostäderna är genomgående, några går över 
hörn, endast ettorna är enkelsidiga. Lösningen genererar 30 
bilplatser som alla ryms i källaren. Cykelplatserna är 148 och 

fördelas genom 20 på gården och 128 i källaren.
I vinkelhuset ligger de stora bostadsrummen mot gatorna och 
de små rummen mot gården. I den fristående byggnaden har 
rummen blandad placering då alla sidor har gårdskaraktär. 
Rakt söderläge i bostadsrummen balanseras av längsgående 
balkonger som tjänar som solavskärmning och förlängning av 
rummen och bostaden.
BOA + 3844 m², LOA 131 m², LJUS BTA  5070 m²
Byggteknik, hållbarhet och miljö.
Huset grundlägges med grundplatta och källarvåning i plats-
gjuten betong. Stommen utföres i en kombination av platsg-
juten och prefab betong. Stommen för taket och takvåningar-
na utföres som stålfackverk med betongbjälklag.
Ytterväggar utföres som bärande betongväggar med ytskikt av 
klinker respektive tjockputs. Taken täcks med bandfalsad matt 
zinkplåt. Fönsterpartier i aluminium. 
Huset som helhet utföres som ”Miljöklassad byggnad” utgåva 
2,1 eller 3,0 minst miljöklass silver omfattande energi, inom-
husmiljö och material/kemikalier. 
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Moulin Saulnier 18 72 - Jules Saulnier - Menier Chocolate, Noisiel , Paris







Karttyp Fasad A Fasad B Fasad C Fasad D* Fasad E Fasad E2 Fasad E3 Fasad F Fasad G* Fasad H* Fasad I* Total yta i m²/typ
typ 0 56,08 21,68 0 0 0 27,59 0 15,16 0 0 0 120,51
typ 1 51,68 55,84 ‐ ‐ 0 27,87 0 17,35 ‐ ‐ ‐ 152,74
typ 2 35,26 53,77 ‐ ‐ 0 ‐ 0 23,26 ‐ ‐ ‐ 112,29
typ 3 41,66 46,82 ‐ ‐ 0 ‐ 0 23,26 ‐ ‐ ‐ 111,74
typ 4 33,37 43,67 ‐ ‐ 0 ‐ 0 23,35 ‐ ‐ ‐ 100,39
typ 5 46,37 26,58 ‐ ‐ 0 ‐ 0 21,75 ‐ ‐ ‐ 94,7
typ 6 32,94 28,97 ‐ ‐ 0 ‐ 0 22,1 ‐ ‐ ‐ 84,01
typ 7 28,77 28,65 ‐ ‐ 0 ‐ 0 19,67 ‐ ‐ ‐ 77,09
typ 8 0 61,26 ‐ ‐ 0 ‐ 0 23,36 ‐ ‐ ‐ 84,62
Total / fasad 326,13 367,24 0 0 0 55,46 0 189,26 0 0 0 938,09

Mängder kartor i m²

Karttyp 6 x 6 plattor Uni Black Grey Maksi Flake Black Uni Graphite Grey Uni Grey Uni Cement Grey
typ 0  18/36 (50%) 18/36 (50%) ‐ ‐ ‐
typ 1 ‐ ‐ 36/36 (100%) ‐ ‐
typ 2  ‐ ‐ 27/36 (75%) 9/36 (25%) ‐
typ 3  ‐ ‐ 19/36 (53%) 16/36 (44%) 1/36 (3%)
typ 4  ‐ ‐ 10/36 (28%) 22/36 (61%) 4/36 (11%)
typ 5  ‐ ‐ 2/36(6%) 23/36 (64%) 11/36 (30%)
typ 6  ‐ ‐ ‐ 17/36 (47%) 19/36 (53%)
typ 7  ‐ ‐ ‐ 9/36(25%) 27/36 (75%)
typ 8  ‐ ‐ ‐ ‐ 36/36 (100%)




