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EN UNG VUXEN EN UNG VUXENS BOSTAD ...SER UT SOM DEN GÖR FÖR ATT UNGA VUXNA ÄR PÅ VÄG.

HUSÄGARE

INNEBOENDE INNEBOENDE INNEBOENDE INNEBOENDE

HUSÄGARE

Gemensamt för de två inneboende

Gemensamt för de två inneboende 
och nästa bostads inneboende

Nästa bostads inneboende

Privat för ägare och dess anhöriga

Gemensamt för alla som bor i bostaden

Privat för inneboende

Boende för unga är ofta temporärt; de är på väg, både geografi skt och 
mentalt. Engagemanget som krävs för att göra en bostad till ett hem kan då 
kännas hopplöst. Det är heller inte bara temporärt, ofta står det också tomt. 
Ungas bostäder blir inget annat än borta.

En bostad. De säger att den är ett hem. En bostad. Den är inte alltid ett hem.

Man behöver ingen egen bostad. Man behöver inget eget hem. Man behöver 
någonstans att sova. Man behöver någonstans att äta frukost. Man behöver 
kunna tvätta sina kläder. Man behöver kunna laga mat, ibland. Man behöver 
ingen egen bostad. Man behöver inget eget hem. Man behöver kunna känna 
sig hemma. 

Jag kan bygga en tvättomat. Även en sovomat och en matomat. Jag kan inte 
bygga en känna-sig-hemma-omat. Ingenting är omöjligt iofs. Jag gör det en 
annan gång.

Det fi nns många platser där man kan sova, laga mat, tvätta kläder, känna sig 
hemma. På många ställen fi nns det plats över. 

Ge unga en plats som är borta. Där man kan känna sig hemma. 

Svaret är en bostad som är planerad att ha 
inneboende. 

I detta fall är varje bostad planerad att ha två 
inneboende. Bostaden har en gemensam entré 
där man bjuds in att ta trappan upp till de 
gemensamma delarna av hemmet. Utöver denna 
entré fi nns även en entré endast för de 
inneboende; en entré som man som inneboende 
antagligen använder så länge sitt rum är sin första 
anhalt i hemmet. Denna entré delar de två 
inneboende med nästa bostads inneboende för 
att skapa fl er gemenskaper. Denna entré fi nns 
även för att skapa en tydlighet utåt om att de 
inneboende fi nns.

Man behöver inget eget hem

FASAD 1:100 entrésidan



FASADFASAD SEKTIONSEKTION

  SEKTION 1:200 tvärsnitt

OCH OCH

SEKTION 1:200 längdsnittFASAD 1:200 andra sidan

Norr Mälarstrand

Jo
hn

 E
ric

ss
on

sg
at

an

Pi
lg

at
an

Pontonjärgatan

Bostaden är tydligt uppdelad i olika delar. Ägare och dennes anhöriga har en tydlig del av hemmet, de inneboende också. Där emellan fi nns ett lika tydligt gemensamt 
utrymme. Detta fi nns för att alla ska få ha en egen plats i hemmet. För att öka känslan av att det är ett hem, inte bara en bostad, fi nns det samtidigt kopplingar mellan de 
olika delarna av hemmet. Med hjälp av dessa kopplingar sker samspelet mellan ägare och inneboende utan komplikationer.

Markeringen som de inneboendes ingång skapar är betydelsefull för att sprida ett tänk om att inneboende är en boendeform lika mycket värd alla andra boendeformer. 
De som valt att bo i en av dessa bostäder får en uppfattning om att det naturliga valet är att hyra ut rummen. Gör en av grannarna det blir det lättare att de andra också 
gör det. Tänket sprids till folk i staden, och ännu längre. Även bostäder som inte är planerade att ha inneboende kan ha det. Med hjälp av ett fåtal bostäder av detta 
förslag kan denna boendeform utvecklas och struktureras till att bli mer lättillgänglig.

Man behöver inget eget hem


