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Stadsdel: Södra innerstaden
Kategori: ombygge
Adress: Södra förstadsgatan 124
Sida skapad: 14 november, 2011

Beskrivning:

Det har ju byggts ett nytt gigantiskt parkeringsgarage mittemot Lidl och då känns det
som att det blir för mycket garage på samma ställe. Varför då inte omvandla
takvåningen på Lidls garage (som ändå knappt används) till bostäder för unga. Det är
nära till affären, apoteket, Södervärn m.m. och det finns dessutom ett rullband
installerad som tar dig hela vägen upp på taket! Den måste ju vara kvar, tänk vad
smidigt att kunna ta med sig cykeln, matkassarna och allt annat upp där, om man nu
inte vill använda bilramperna. Med ganska små medel och utan större
anläggningskostnader tror jag att man kan skapa många nya bostäder till ett rimligt
pris och därmed få en billigare hyra.
De små lägenheter (mellan 35-50kvm) placeras längs ytterkanterna i 1-2våningar och
det bildas ett litet torg/”innergård” där man kanske kan spela basket, placera ut
möbler eller ha en tvättstuga och cykelförråd m.m. Under det glasade taket kan man
ha möbler för allmänt häng, fester, middagsbjudningar m.m. och kanske några externa
elutttag så man kan ta med sin bärbara ut. En del fasader får bilder från malmö,
naturmotiv och/eller det som de boende vill måla själva. För att ytterligare bryta av
asfalten läggs lite konstgräs ut någonstans så man kan ligga och sola, chilla, spela lite
boll, grilla…
Parkeringar var det ju krav på att ha om man byggde nytt så jag sparade en del sådan
yta annars kan man tänka sig att bygga bostäder runt hela ytterkanten. Med
lägenheterna placerade så får man en fantastisk utsikt över staden och varför då inte
låta så många som möjligt (massa små lägenheter) njuta av den? Lika så blir insidan
som en liten tyst oas mitt i staden. Terrasserna blir hängställen och solceller sätts på
taken så slipper elräkningen bli så dyr.
Så skulle i alla fall jag vilja bo!
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