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Öst på stan är ett område i centrala Umeå. Stadsde-
len har till stor del karaktären av ordnad villastad med 
1-3 våningshus i trä och sten med en stadsmässig 
rutnätsplan. Branden i Umeå har satt karaktär på be-
byggelsen vilket resulterat i breda gator samt björkar 
planterade längs med huvudgatorna i syfte att stoppa 
eventuell eld.
Då området är beläget mellan centrum å ena sidan 
och Universitetsområdet samt Sjukhuset på andra si-
dan passerar många människor stadsdelen varje dag, 
ofta till fots eller cykel. Trots detta är det sällan man ser 
människor stanna upp och mötas i vardagen. 

Området känns idag snarare som något man passerar. 
I brist på butiker, restauranger och andra sociala plat-
ser som man normalt hittar centralt i städer blir områ-
det utifrån sett livlöst. Dom linjära breda gatorna utan 
publika ytor påminner mer om en motorväg för cyklis-
ter och fotgängare.
Stadsdelen har en blandad demografi med både stu-
denter, barnfamiljer och äldre pensionärer. Bristen på 
en publik plats förhindrar dock möten i och emellan 
dessa grupper. Med detta i åtanke har förslaget utfor-
mats i syfte att skapa en ny socialt funktionell och in-
kluderande mötesplats för människor året om, även i 
Umeås stundvis mörka och kalla klimat.
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PROGRAM
• Den klassiska ladugårdsformen används som ett sätt 

att knyta an till landsbygden och få in mer ro i staden. 
Asfalten byts ut till en mer porös yta med genomträng-
lig mark för att undvika vattenansamling i staden vid 
behov. 

• Två grässlänter skapas med hjälp av uppfyllning av 
jord mot strukturens fasad, vilket bidrar till större upp-
sugnings kapacitet av dagvatten. 

• Glasväggarna skapar en naturlig interaktion mellan in-
sida och utsida. På det varmare sommarhalvåret ska-
pas ett växthus där kvarterets invånare kan hjälpas åt 
att odla. På vintern faller snön som ett täcke över struk-
turen vilket sett inifrån kan liknas vid en igloo. 

• Under det kalla vinterhalvåret kan man ta skydd och 
värma sig. Eldstaden lockar folk och skapar rum för 
passiv interaktion. Tillsammans hålls elden vid liv vilket 
leder till spontana möten och gemenskap. Från utsi-
dan lyses kvarteret upp i den annars så mörka tiden 
på året. 

• Nedanför de två sluttningarna finns det dammar med 
möjlighet att samla upp dagvatten som senare bland 
annat kan användas till bevattning av växthuset under 
sommarhalvåret. 

• Vid torrare perioder kan dammen istället användas 
som en scen och fungera som en plats för offentliga 
sammankomster. 

• Genom att använda en mer organisk form   bryts ga-
tans linjäritet i syfte att få människor att röra sig på ett 
friare sätt. Därmed skapas mer utrymme för interak-
tion och spontana möten.

• Det sluttande taket inviger till både lek och vila. På 
sommaren växer här gräs och vildblommor. På vin-
tern samlas snön och skapar möjlighet till vinterlek. 

• Eldstaden går genom hela strukturen och påminner 
om ett långbord. På vintern finns möjlighet att slå sig 
ner och tillsammans njuta av ljus och värme. Under 
odlingssäsongen kan den istället fungera som en 
plats för växtlighet eller avställningsyta. 
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