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Beskrivning:

I centrum är den mark som finns dyr, och det finns dessutom inte så mycket mark till
övers. Centrum är en plats fylld av gamla, fina, historiska byggnader, parker och torg
och jag tycker det är viktigt att stadsdelen får behålla sin karaktär. I detta förslag
händer någonting som knappt kommer att synas. En liten liten förändring, men en stor
stor skillnad.
Jag vill att vi skall bygga en-två extra våning på ett x antal byggnader i centrum.
Var ska dessa nya lägenheter byggas?
Det finns sannerligen otroligt många platser i city som skulle kunna utökas med en-två
våningar. I detta förslag har jag valt byggnaden som ligger på Studentgatan 40 (se
bild nedan) för att visa hur mycket outnyttjad knappt märkbar plats det finns.
Genom att placera ut en till två extra våningar på ca 20 byggnader möjliggörs plats till
ca 100 nya bostäder. Det är ganska mycket, med tanke på den lilla förändring som
behövs.
Hur ska man lösa detta ekonomiskt?
Mark och bostäder i centrum är som sagt eftertraktade, och dyra. Det gäller alltså att
integrera nya bostäder på platser man inte visste fanns. Få människor kollar upp när
man går, men vad hade hänt om alla gjort detta? Jo, man hade sett hur mycket
outnyttjad plats det finns rakt ovanför huvudena på oss! Plats vi inte ser, plats man
inte tänker på, plats som inte fanns – förrän nu. Genom att utnyttjade dessa platser
slipper vi köpa dyr mark och bygga dyra lägenheter som inte unga har råd att bo i.
Dessa nya våningar är varken flashiga eller av dyr arkitektur – det är helt enkelt bara
trivsamma hem för en växande befolkning.
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