
STORTORGET KATRINEHOLM “LUST GER LIV“

LUST GER LIV
MEDSKAPANDE, FÖRENINGAR, MÖTESPLATSER
FÖRVERKLIGAR VISIONEN OM KATRINEHOLM
Från torget syns människor på lummiga uteserveringar och 
entrébalkonger. Blicken fångas av det utskjutande glashuset med 
trädet som växt ur taket. Glashuset innehåller lokaler för gemenskap 
och föreningsliv som de boende skapat tillsammans. När solen gått ner 
och affärerna stängt, lyser glashusets aktiviteter fortfarande av liv. 

Privata bostäder
I fem av de sex gavlarna mot torget rymms 
yteffektiva lägenheter. Varje lägenhet har 
en friyta som boende själva utformar. Det 
ger bostäder efter behov och innovativa 
lösningar som speglar dagens (och fram-
tidens) livsstilar. 

Medskaparytor
Kring trapphuset finns 250 kvm friyta som 
de boende utformar tillsammans. Kanske 
finns lust med ett gemensamt storkök 
eller en samlingssal? Hushåll kan också 
gå samman i mindre grupper och dela 
en lokal, t.ex pendlarna som vill driva ett 
kontorshotell, seniorernas bridgeklubb eller 
barnfamiljerna som delar ett stort lekrum. 
De ytor som de boende inte vill använda 
hyrs ut till Katrineholms föreningsliv. 
Föreningslokalerna öppnar byggnaden för 
fler och sprider husets gemenskap och liv 
till staden, dagtid som kvällstid.

Offentlig mötesplats 
En grönskande loggia skapar en aktiverande 
gräns mellan husets verksamheter och den 
öppna torgytan. Loggian speglar torgets 
riktning och ger verksamheterna i huset 
möjlighet att t.ex. ställa upp uteserveringar, 
cykelparkeringar, skyltar, soptunnor etc 
utan att torgets helhetsintryck går förlorat. 
Loggian bildar ett gränsland mellan ute 
och inne där människor gärna vistas. 

Rörelse
Trapphuset är husets kärna. Här möts alla 
boende och andra som använder lokalerna 
med ett avspänt hej. Bostäderna nås via 
solvända entrébalkonger.

Levande fasad
Huset vänder en grönskande fasad mot 
torget - en lustgård på höjden. Möjlighet 
till privata odlingar/planteringar finns inte-
gerade i entrébalkonger. Kring husets sam-
lande trappa finns växthusodlingar i ingla-
sat Riviera-klimat. Här finns också plats att 
vistas, ta en fika och se ut över torget. Log-
gian mot torget är också en pergola.
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KFAB startar en tom 
kooperativ hyresrätts-förening 
(KHR). KFAB annonserar 
efter intresserade boende. 
Intressenter går med som kö-
medlem i KHR-föreningen.

Workshops där intressenter 
är med och påverkar 
byggemenskapsytornas 
innehåll och sambanden 
mellan olika verksamheter 
i glashuset. Katrineholms 
föreningsliv bjuds in att delta 
från början. 

Hyreskalkyl tas fram när 
byggare lämnat anbud. När 
intressenterna känner till hyra 
(ev. insats) och husets program 
kan de ansöka att bli boende-
medlemmar. Konkurrens 
mellan sökanden enligt KFABs 
vanliga kö-regler.

Workshops med boende-
medlemmarna (de framtida 
boende). Detaljutformning 
av privata lägenheter, 
gemensamma ytor, delade ytor 
och föreningslokaler.  

De medskapade ytorna och flexibla 
lägenheterna förverkligar visionen om 
Katrineholm som läge för lust och liv. 
Medskapandet öppnar för både det unikt 
individuella och för kollektiva lösningar. 
Att vara med och skapa sitt hus ger de 
boende en grund för gemenskap och en 
känsla av ägande och ansvar - att hela 
huset är ens hem.

ÖVRIGT: 

28 lägenheter. 
9 st 3 RoK, 19 st 2 RoK. 

Blockhyrande kooperativ 
hyresrätt (KHR). 
Bostadsdelen uppförs som 
blockhyrande kooperativ 
hyresrätt (KHR). KFAB 
utformar stadgar och 
startar den “tomma” KHR-
föreningen. KHR-föreningen 
har en symbolisk avgift 
för kö-medlemmar så att 
nyinflyttade har visat ett aktivt 
intresse för husets koncept. 
I övrigt sker uttagning av 
boendemedlemmar enligt 
KFABs vanliga kö-regler.

Förgävesgaranti
De ytor i glashuset som 
boende inte har intresse för 
att hyra, hyrs i andra hand ut 
till Katrineholms föreningsliv. I 
tredje hand övergår  ytorna till 

att bli kontor. Planteringsytor 
som det inte finns intresse för 
får en lättskött utformning och 
ingår i övrig fastighetsskötsel. 
 
Teknisk beskrivning
Källare: UC, el och frd. 
Platsgjuten betong. 
Bottenvåning: Prefab 
betongelementväggar. 
Bostäder: Volymelement av 
trä för ekonomi och ekologi. 
Yteffektiva lägenheter för låg 
hyreskostnad per lägenhet. 
Fasader: Puts. Trädetaljer vid 
entrébalkonger.  
Entrébalkonger: Stålstomme. 
Inbyggda planteringslådor. 
Glashuset: Stål-stomme, 
takstolar av trä, enkla 
glaspartier, trapphuset 
ej klimatiserat. Fasad av 
kanalplast mot stationen
Ljud: Ljudklass B. 15 % 
fönster (2+1) mot stationen. Vi 
förespråkar kök mot torget men 
planlösningen kan vändas.

Medskapandeprocessen

Jag läste om huset i 
kuriren. Vi är ett gäng 55+are 
som pratat om att bo ihop och 

leva aktivt. Vi anmälde oss 
direkt. 

                 - Göran

Tilsammans kom vi 
på smarta och roliga 
lösningar som ingen 

tänkt på förut. 
                  - Anna

Lägenheterna är ju både 
yteffektiva och personligt 

anpassade vilket gav ekonomiskt 
utrymme. Att ha del storköket blir 
kostnadsmässigt bara som att ha 

1 extra kvm.
        - Marit

Vi är livspusslande 
hemvändarfamiljer. Här kan vi 
utforma livet för allt vi behöver 

och vill ha.
               - Kristoffer

SITUATIONSPLAN
1:500

1. AKTIVT UPPSÖKANDE

GEMENSAM 
FRIYTA

PRIVAT
FRIYTA

2. WORKSHOPS: 
PROGRAMSKEDE 
MED INTRESSENTER

3. HYRESKALKYL & 
BOENDEMEDLEMMAR

4. WORKSHOPS: 
DETALJPLANERING 
MED FRAMTIDA BOENDE

Vad har du lust 
med? Var med och 

skapa ditt framtida 
hem! 

- KFAB

bygglovstart inflytt!
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BOSTADENGEMENSAMMA RUM

Yteffektiva och lätt-
möblerade lägen-
heter med kök och 
entrébalkong som 
kontakt med det 
aktiva torget. Mot 
norr finns utrymme 
för olika behov och 
lösningar. 
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GLASHUSET

Trappa och hiss i kärna. 
Medskapade ytor mot norr 
och odlingar i oklimatiserat 
växthus mot söder. 

Riviera-klimat i glashusets odlingar. Husets 
enda trappa ger boende och besökare en 
naturlig hej-kontakt. 

Byggnaden ger torget 
en aktiverande gräns där 
människor gärna vistas 
mellan ute och inne.   

Med draperiet kan 
vi ha hela rummet 

öppet, eller stänga in 
oss för att sova eller 

ha filmkväll.

Vi tänkte på 
rundgång i 

lägenheten samt 
att en av oss sitter 

i rullstol.

Vi är kompisar som 
bor tillsammans men 
ändå har vårt eget. 
Både trevligt och 

billigt.

Vi pendlare i huset 
gick samman och 
startade vårt eget 

kontorshotell. 

Här delar flera 
föreningar lokal. 
Det är någon här 

varje kväll.

En gemensam lokal 
för hela huset. På 

husfester sitter 
vi ute i odlingen 

också.

Till och med på 
soliga vinterdagar 

går det att 
sitta och fika i 

odlingen.

Vi vill bo i lägenhet 
men har länge 

drömt om ett turkiskt 
vardagsrum med 

väggsoffa. 

För mig är 
mina samlingar 
viktigast, här i 
hörnet trivs jag 

Vi valde en 
standardlösning 

med effektivt 
sovrum.
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Passagerarna på natt-tåget får syn på det upplysta trä-
det ur husets tak. Där inne finns aktiviter och gemen-
skap - en innehållsrik symbol för Katrineholm.    


