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Beskrivning:

Tornets krona
Historia
Vattentornet som vi har valt att bygga på har en färgrik historia; 1915 inreddes tornet
till nödbostäder för att akut lösa bostadsbristen. Här bodde flera av de fattigaste
familjerna i hela Malmö. Vi vill fortsätta med detta temat inriktat för de unga i malmö.
Platsen
Tornet syns direkt när man ska in i Kirseberg via Lundavägen och detta kommer göra
tornet till en bra representant för ”nya bostäder i Malmö”. Kirseberg är inte alls långt
ifrån centrum, knappt 15 minuter med cykeln. Området är väldigt lugnt och det bor
inte särskilt många ungdomar i denna sidan av staden. Vi vill därför locka fler
ungdomar till kirseberg genom att bygga nya bostäder som är spännande och
annorlunda. Kirseberg anses vara välbevarat i och med att de klarade sig mycket väl
mot de rivningsplanerna som fanns från 1930-talet till 1980-talet.
Varför
Området är generellt attraktivt och har en speciell charm och karaktär som vi vill
vidare utveckla. Dom boende uppskattar den redan bebyggelsen och detta ger oss är
en positiv punkt för vår projekt då våran byggnad kommer att passa in just pga att den
sticker ut. Vi vill integrera och förtäta kirseberg för att behålla den speciella känslan
kirseberg har för malmöborna.
Bostäderna
Vi vill att dessa bostäder ska hjälpa just de studenter som ligger risigt ute. Det är inte
planerat att man bör bo där mer än nödvändigt. Så därför har vi ritat relativt små
lägenheter med billigt material. Med det gemensamma gröna taket som också funkar
som ett trädgård, intregreras bostäderna med tornet och platsen så förbinds ett visst
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social kommunikation mellan de som kommer att flytta in där och de som redan bor
där. Så under den perioden de bor här kommer de inte känna sig ensamma.

YouTube: Ingen
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