
OUTSIDE IN  

AXONOMETRI
36 LÄGENHETER RUNT TRAPPHUSET

Ett öppet brev till de som kan hjälpa oss

Det �nns ett stort problem i Stockholms bostadspolitik. Den fungerar inte. 
Tusentals unga sitter idag i bostadsköer och kommer göra det i �era år 
framåt. Någonting måste göras, och det snart. 
Först och främst måste det byggas mer. Unga idag har varierade behov 
och behöver �exibla rumslösningar, praktiska lägenheter, en plats att kalla 
sitt hem helt enkelt. Problemet som det ofta framställs är var någonstans 
dessa nya bostäder ska byggas, och det kanske inte går att hitta den per-
fekta lösningen. Man kan välja att utöka förorterna eller förtäta stadskär-
nan, båda lösningar har sina för- och nackdelar. 
För att det ska vara möjligt för unga att komma ut på bostadsmarknaden 
måste de boenden som erbjuds vara rimliga i både pris och storlek. Des-
sutom måste det vara billigt att bygga, det måste göras attraktivt för byg-
gbolagen att satsa på en grupp människor som har lite kapital och letar 
efter ett förstagångsboende.
Lösningen kan vara att bygga i modulform, där modulerna kan placeras i 
princip oberoende av platsen. Använda enkla tekniker och billiga material, 
bygga tätt och framförallt, att bygga i ännu outnyttjade utrymmen; ovanpå 
platta tak, mellan byggnader, på grönområden etc.
 
Centralt beläget på taket av regeringsgatan 55, ett parkeringshus med 
2800 m2 platt tak precis intill NK �nns OUTSIDE IN, ett bostadsprojekt 
med 144 lägenheter. 

Projektet tar till vara på alla dessa aspekter, och gör det dessutom möjligt 
att trivas i ett sådant boende. En unik planlösning med ett inglasat hörn, 
där skjutbara fönster släpper in utsidan i rummet. Ljus luft och frisk 
kommer in både uppifrån, från sidan och framifrån. En lång köksbänk med 
utsikt i tre riktningar, en öppen planlösning som vrider sig runt badrummet 
och skapar separata rumsavdelningar och ett trapphus med oväntade 
öppningar och utrymmen. I det öppna trapphuset skapas gemenskap och 
kontakt mellan människorna som bor i området, och terrasser på moduler-
nas tak ökar trivseln. Alla lägenheter har en egen gång som leder fram till 
ingångsdörren, vilket ytterligare förhöjer samspelet mellan det privata och 
det offentliga. Modulerna är tillverkade i betong, och vridna för att max-
imera ljusinsläppet. Högt i tak ger goda förvaringsmöjligheter i inbyggda 
garderober.

Till de som bestämmer. 

Vi behöver initiativ, någon som vågar satsa.

Hjälp oss att ta ett steg framåt
Hjälp oss in i framtiden, idag.

MODUL 37 m2

BOSTADSSITUTATIONEN 
FÖR UNGA – EN LÖSNING

BYGG MERA
BYGG BILLIGT
BYGG SMÅ, FLEXIBLA OCH 
PRAKTISKA LÄGENHETER
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MOT FRAMTIDEN 
UTSIKT INNERUM/UTERUM LJUS 
LUFT TAKFÖNSTER MÖTESPLATS 
UTRYMMEN NYFIKENHET GE-
MENSKAP UPPTÄCKA ENHET 
SYSTEM STORLEK MINIMUM 
FLEXIBILITET ANVÄNDARE MÖJ-
LIGHET PLATS HEM RUM BEHOV 
INLEVELSE OVANPÅ MAXIMERA 
RESURSER EGENSKAPER MINNEN 
BARNDOM RIKTNING   

SOVRUM

BADRUM

HALL

KÖK

MATRUM
PLANLÖSNING  1:50

SEKTION  1:50

OMRÅDESPLAN   1:400

AXONOMETRI AV 
TRAPPHUSET


