
singel sambo singel igen kombos ny kärlek familj

En lägenhet 
fungerande för

1 person

2 kompisar

1 par

1 par med barn

1 vuxen+1 barn

Hej! Vill du bo med mig?

"Hej! Vill du bo med mig? Jag har äntligen fått tag på en lägenhet men vill inte bo ensam. Vi kommer ha grymt kul kompis!"

"Hej! Vill du bo med mig? Nu har vi varit tillsammans ett år, är det  inte dags att flytta ihop?"

"Hej! Vill du bo med mig? Jag har precis flyttat hit och har ingenstans att ta vägen."

"Hej! Vill du bo med mig? så kan vi lägga pengar på roligare saker än hyra!"

"Hej! Vill du bo med mig? Tjejen har gjort slut och det känns lite tomt.."

"Hej! Vill du bo med mig?" "Vore kul men jag trivs bäst själv."

Ungdomar är en heterogen grupp. Studenter, jobbare, föräldrar, frilansare, kanske alltihop eller ingenting av dessa. Ungdomar är en grupp 
individer där alla vill leva och bo på olika sätt. Visst kan gruppen kallas rörelsebenägna, både socialt och geografiskt. En bostad betyder 
trygghet för många även om flyttlass går ofta och många är öppna för att prova att bo i olika konstellationer. En längre eller kortare 
period.  De billigaste bostadstyperna, ettor och tvåor, som finns på marknaden idag tillgodoser främst två målgrupper; singelhushåll eller 
bo med sin partner då tvåor ofta har vardagsrummet som genomgångsrum till sovrummet. Våra levnadsvanor ändras över tiden. 
Sambo,kombo, minikollektiv, stjärnfamilj, varannanvecka hem. Våra nya bostäder behöver anpassas till dessa föränderliga bostad- och 
levnadssituationer. Indelningen i ettor, tvåor, treor kan därmed vara förlegat. Vill du bo med en kompis/ar, en partner, med ditt barn 
varannan vecka eller själv, eller kanske alltihop i olika perioder ska ditt hem kunna möjliggöra detta utan att för den sakens skull kännas  
som en temporära lösningar. 

Förutom nya typer av hyreskontrakt, subkulturboenden, och ny bostadspolitik kan även själva bostaden öppna sig för nya möjligheter för 
unga människor. Med enkla medel kan en konventionell bostad förvandlas efter individidens behov utan att behöva göra avkall på  badrum, 
kök eller kvalitativa privata sovrum med tillgång till fönster och en egen dörr. Genom att låta bostadens utformning vara enkel och låta de 
ickebärande väggarna få vara flyttbara, kanske genom att låta dem rulla på skenor längs tak och golvlister och fästas i golvet med en 
sprint kan bostaden ändå utformas personligt. Genom detta kan bostäderna själva attrahera flera typer av målgrupper och uppmuntra nya 
sätt att bo. En trygghet för fler.

Mycket hinner hända på ett år.

Januari    Februari    Mars    April    Maj    Juni    Juli    Augusti    September    Oktober    November    December

Alt 1. En stor etta med vardagsrum 
och sovalkov

Alt 2. Två lika stora sovrum
 och ett större kök

Alt 3. Ett större och ett 
mindre sovrum 

TYP1 40kvm
Två flyttbara innerväggar där vardera har två ställbara lägen.



En lägenhet 
fungerande för

2 kompisar

3 kompisar

3 kompisar + gäst

2 par

1 par + 2 kompisar

1par + barn

Hej! Vill du bo med mig?

Alt 1. tre lika stora sovrum

Alt 2. Ett större och ett mindre 
sovrum och större social yta

Alt 3. Ett stort och två 
mindre sovrum

Alt 4. Tre lika stora 
sovrum och ett gästrum

Alt 5.Två större 
sovrum

Lägenhetsyta

Sovrumsyta

skjutbara väggar

Lägenhettyp 1 och Lägenhetstyp 2 är i olika storlek och kan till-
godose flera olika typer av boenden. Typ 1 möjliggör både singel 
och parboende medan den större Typ 2 för familj eller ett 
mindre kollektivboende. Den nyinflyttade ställer in de flyttbara 
väggarna efter sitt behov och då boendeformen eventuellt 
ändras kan väggarna enkelt anpassas .

TYP2 60kvm
Tre flyttbara avskiljande innerväggar mellan sovrum och två skjutbara 
väggdörrar för att avskilja vardagsrum och stänga för en dörr vid behov.


