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Beskrivning:

Förslaget grundar sig på att skapa attraktiva och annorlunda boenden för unga
samtidigt som kvaliteter adderas till den redan befintliga bebyggelsen på platsen.
Dimensionerna hos höghusen på Von Lingens väg är stora och det saknas en intimitet
och närhet i boendemiljön. På grund av bostadsgårdarna generösa bredd uppstår i
dagsläget ingen naturlig koppling mellan bostadshusen. Förslaget består av två delar,
dels tillbyggnader på de redan befintliga husen i form av en etagevåning på taket och
en ny gavel med lägenheter på bostadshusets kortsida samt uppförandet av en ny
byggnad belägen mellan de befintliga bostadshusen. Den nya byggnaden inhyser såväl
lägenheter som möjlighet till kommersiella verksamheter i bottenplan. Byggnadens
takträdgård som går att nå via trappor från marknivå men även via broar från
bostadshusen gör att den nya byggnaden skapar en länk mellan de befintliga
bostadshusen. Syftet med byggnadens utformning är att få människor att röra sig på
fler nivåer än på marknivån, vilket är fallet i dagsläget. Då det nya bostadshuset är
relativt smalt i förhållande till gården finns mycket yta kvar som kan användas som
tidigare men med förslaget skapas en större intimitet, nya rörelsemönster och en
möjlighet att använda gården på ett helt nytt sätt. Det kommer leda till att
bostadsgården inte längre upplevs som en plats omringad av höga murar.
Den nya byggnaden ska till så hög grad som möjligt vara hållbar ur alla tre aspekterna
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Den ekologiska hållbarhetsaspekt som varit i fokus
i utformandet av den nya byggnaden är energieffektivisering. Klätterväxterna på
fasaden fungerar som ett extra isolerande lager vid såväl kyla som värme, vilket gör
att energikostnaderna kan minskas radikalt. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan
den nya byggnaden med sin takträdgård bli en ny, naturlig mötesplats för de boende i
bostadshusen. Lägenheterna i det nya bostadshuset samt i tillbyggnaderna på de
befintliga bostadshusen ska bestå av 1 rok, 2 rok och 3 rok för att möjliggöra för såväl
singelhushåll som mindre kollektiv.

YouTube: Ingen

UngBo

-1/2-

23.01.2014

2

Bilder:

UngBo

-2/2-

23.01.2014

