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Beskrivning:

Reclaim the roof!
Jag är uppvuxen i Limhamn och vet att det finns mycket outnyttjade ytor här. Min
första tanke var det relativt nyrenoverade huset där Lindex och Apoteket ligger, att
man skulle bygga massa småhus på taket och förse kanterna med ett genomskinligt
staket. Taket skulle också bli ett grönskande tak med massor av träd, sittplatser och
växter. Det ska vara kul att vara student i Limhamn!
Centrala Limhamn behöver mer liv och rörelse!
Jag har valt att placera ut 9 stycken småhus på 25 vardera 40 kvadratmeter men jag
vill också att det ska finnas plats för rekreation, träd och grönska. Genom att erbjuda
ett par småhus som är större än normalt ökar man chanserna att studenterna stannar
kvar i Limhamn även efter sin studietid eftersom stadsdelen har visat dem att det går
utmärkt att bo och leva som student i Limhamn!
Inspirationen är ett modernistiskt \”skjul\” som man byggde upp i West Hollywood för
ett par år sedan för att utnyttja taket och den utsikten man fick på köpet.
På Lindex-husets tak har man utsikt över vattnet, över staden och över Limhamns
kyrkogård- vilket betyder att alla studenterna komma att ha en trevlig utsikt oavsett
vart deras hus är placerat.
På taket kommer varje bostad att ha ett mindre däck utanför där det kommer att
finnas plats för ett utemöblemang av mindre skala.
Småhusen kommer att vara inklädda med antracitgrå fasadplåt, som är ett mycket
ekonomiskt material att använda sig av. Varje hus kommer att ha en stark grundfärg
som egentligen inte fyller någon funktion men som kommer att göra taket på Lindexhuset lite mer färgglatt och anpassat för studenter.
Centrala Limhamn är i stort behov av att unga människor umgås mer i stadskärnan,
detta kommer bidra till ett mer diversifierat samhälle som i sin tur kommer att
generera till mer butiker, caféer och restauranger.
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