MOLNET
L Å T O S S TA L A O M D E T

I Stockholms söderort ligger Farsta och Telias gamla huvudkvarter Telestaden,
här etableras och förvandlas en ny stadsdel som förenar prisbelönt arkitektur
med dagens behov av funktion och målgrupp. I denna växande kärna samsas
bostadshus, äldreboende, polishus, kollektivverkstad, produktionshus för
scenkonst och snart fler därtill.
I mötet av aktörer delas kullerstensbelagda mellanrum, bilvägar och ytor som
idag ej är socialt eller kulturellt aktiverade.
Vilka aktiviteter främjar social hållbarhet i ett område som Telestaden? Hur kan
ett offentligt mellanrum bidra till gemenskap? Vad är en året-runt gata på en
sådan plats?
Hur etableras rum för spontana möten och kunskapsbildning på en icke-kommersiell plats?
Kan aktiviteter genom kreativitet ge plats åt unga människor att föra samtal eller
väcka samtal om utanförskap och tabubelagda ämnen?
Molnet är en offentlig paviljong inspirerad av föreningen Drömstort, som genom
olika aktiviteter arbetar för att hålla unga borta från kriminalitet. I Molnet skapas
plats för politiska ställningstaganden, informella möten, inkluderande frihet, en
fristad för och till ungdomar att integrera sin värld i ett koncentrerat forum.
En metod för att aktivera Telestadens community och verka gränsöverskridande
mellan grupper. Här skapas en plattform som utgör grunden för debatt,
en plattform som kan förändras och anpassas flexibelt efter aktivitet och årstid.
Ett andrum i vår samtid som markerar diskurs.

Paviljongen är en mötesplats för de olika grupper som kommer att träffas
i det nya bostadsområdet Telestaden. Där unga människor kan ta del
av utrymmet och uttrycka sig genom kreativitet. En plats där samtal, om
utanförskap och tabubelagda ämnen, kan äga rum.
Inkludering i offentlig miljö
Våra offentliga rum kräver omsorg och förstånd. Utanförskap, ensamhet och segregering är tillstånd som uppstår i vårt gemensamma. På en
plats som Telestaden delar åtskilliga målgrupper rum där arkitekturen
kan verka trygghetsskapande. I vårt förslag delas gatunivån i flera lager,
med funktioner som bjuder in och tar hänsyn till flera, vare sig ifall du är
observerande, aktiv, lyssnande eller omedveten. Paviljongen är tillgänglighetsanpassad på så sätt att en ramp är integrerad i formen. Likaså

är formen av molnet anpassad för att inte gestalta en tydlig hierarki på
nivåskillnaderna utan formar en gemensam “scen” där aktiviteter av olika
slag kan ta/ges plats.
I samarbete med Drömstort
Genom att skapa en fristad för människor yttras åsikter och röster ges
plats. Vi fann en problematik i hur ordet tycks fördelas. I samarbete med
föreningen Drömstort ville vi uppmärksamma det behov som finns för
ungdomar att ta plats i offentliga miljöer.
Drömstort arrangerar ett flertal aktiviteter i syfte att engagera ungdomar
aktivt till att hitta nya intressen så som t.ex. musik, sport och dans. Här
får ungdomar lov att ta plats i diskussioner, möta en förebild eller ges
en plats att vara. Under våra samtal uttrycktes en vädjan om att dessa
platser är få.
I paviljongen vill vi inkludera ungdomarna i samtalen. I många fall är det
vuxna som för ungdomars talan i medier, där åsikter och röster lätt
förvrängs. I molnet förs samtal och aktivitet som verkar engagerande för
ungdomars rätt att känna tillhörighet, något som kan motverka att
hamna i kriminella sammanhang.
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Funktioner/aktiviteter
Paviljongen tillåter ett flertal aktiviteter. I molnet ges en flexibilitet som
tillåter rummet att vara i konstant förändring. I relation till staden och
årstiderna kan molnet ta olika uttryck; längst med ställningen hängs
avskärmande tyger och basketbollkorgar, i golvet av molnets form
speglas himlen - där formen underlättar för samtal i grupp, längst med
betongkanten skapas sittytor, skateboardramper, eller trapp. Överst finns
ett genomsiktligt tak i glas som skyddar mot regn samtidigt som himlen
gör sig påmind.
I frågan om molnet som symbol för arkitekturen syftar vi till “drömmen”
som ständigt möjlig och hoppfull. Här sker kunskapsutbyte i form av
sammanträden som publik filmvisning, dansföreställningar, föreläsningar,
scenkonst av lokala organisationer som t.ex. Ccap eller passionerade
brandtal. Här ges rum för fysisk aktivitet som samlingsplats för t.ex.
basket eller utomhusträning.
Idén är att engagera, bjuda in och välkomna en mängd engagemang i
syfte att integrera åtskilliga målgrupper i en gemensam tillvaro och på så
sätt verka brobyggande på platser som Telestaden.

