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Skapad av: sarahb
Ålder: 23
Stadsdel: Husie
Kategori: nybygge
Adress: Fårabäcksvägen
Sida skapad: 13 februari, 2012

Beskrivning:

Känslan av att kunna vara själv fast ändå i en stor gemenskap. Tanken med detta
kollektiv/självständiga boende är att du skall kunna stänga in dig själv laga din egna
mat i din ensamhet om du känner för det. Du skall inte behöva stå i kö till duschen
varje morgon och du skall kunna frossa ur kylen utan att du behöver ha sju dömande
ögon på dig. Men du skall också kunna ha gemsamma måltider i den mysiga matsalen
och du skall kunna sätta dig i soffan slå på Tv:n och ha sällskap om du känner för det.
Du skall kunna knacka på grannen och bokstavligen kunna klättra ner/upp rakt in i
hennes/hans lägenhet med hjälp av repstegar. Du kan själv stänga/öppna/låsa/ha
luckan i ditt golv/tak olåst. Du kan även glida ner för brandstången i det gemensamma
sällskapsrummet om du vill. Och om du vill kan du även ta trapporna dock finns dessa
på utsidan av huset. Du skall kunna odla på ditt tak om du vill, du kan placera en
solstol taket på sommaren om du känner för det eller kanske ha grillfest? Du kan
förvara alla saker du inte använder på vindsutrymmet, du kan tvätta i tvättstugan. Till
både tvättstugan och vindsutrymmet finns det dock trappor inomhus.
De som bor i huset kommer även ha fyra små rum som de får välja fritt vad det skall
vara för typ av rum. Kanske ett minibibliotek, kanske ett gästrum? Det är upp till de
åtta personer som bosätter sig i huset.
Tanken är att det stora sällskapsrummet skall ha en stor soffa du ”soffsurfare”
kommer tillåtas av hyresvärden.
Du kan även själv välja om dörren till rummet bredvid dig skall stå öppen eller ej.
Tanken bakom det hela är att stadsdelsansvarige ville locka till sig ungdomar, dessa
lägenheter skall ligga på runt 3500kr i hyra exkl. el är tanken. Det skall även locka
unga med sin lekfulla design.
Det finns en hel del ytor i Husie att bygga på exempelvis mitten partiet mellan Yttre
ringvägen, Fårabäcksvägen, Östra kattarapsvägen och E65:n där är tanken att detta
kollektiv/självständiga boende skall ligga.
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