Sammanknutning
Nya lager stadsliv i St knut i Malmö

Strax norr om Folkets park i centrala Malmö, intill
Amiralsgatan, ligger området St Knut. Det ät ett sånt där
område man ibland går förbi och tycker är mysigt. Kanske blir
man lite avundsjuk på dom som bor där, men känner att man
inte har så mycket där att göra om man inte bor där eller ska
hem till någon som bor där. Och de som faktiskt bor i området
är inne i sina lägenheter och har det rätt så bra, men träffar
sällan varandra. När de väl går ut är de ofta påväg någonstans,
och lämnar då ofta området.
I husen är det fullt med liv, på flera våningar, men mellan
dom är det tomt. Där finns det bara en våning, ett lager, täckt
med hård asfalt, sten, skyltar och trafik. Det är synd, och lite
märkligt att det privata i våra städer nästan alltid består av
flera, ofta mysiga, lager, medan det offentliga nästan överallt
bara är ett hårt lager, där det är svårt att stanna upp. Mycket
plats finns mellan husen, men den är idag ofta svår att nå.

St Knut är en attraktiv plats, med idag få aktiviteter.

Genom att utnyttja utrymmet mellan husen, kan staden och St
Knut knytas samman. Med ett flexibelt system med rep, nät,
krokar och ett nätverk av öglor på fasaderna, kan rummen
mellan husen användas på nya varierande sätt. Nya funktioner
och möten mellan människor kan uppstå, utan att de viktiga
funktionerna och rörelsen på marken störs.

I rep kan saker hängas upp, belysning, värmelampor, konst.
I nät kan man stanna upp, klättra, utforska, umgås.
Under nät skapas rum, gemenskap, skydd mot väder och vind.

Staden knyts samman med nya lager, utan att
störa stadslivet på gatan och livet i husen.
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Med ett rutnät av öglor att kroka i nät, rep och
dukar, skapas möjligheter för ett levande och
anpassningsbart stadsliv.

Nätet sträcker sig ner till gatan och bjuder in till
lek och nya perspektiv. Under skapas rum och
möjligheter att mötas.

Förrutom att tätare nät och dukar kan skydda
mot väder, kan värmelampor och belysning kan
hängas upp för kalla och mörka tider.

