
Demokratiska rum
- en mötesplats i Bredäng

Eira Jacobsson, Studio 3
Handledare: Carmen Izquierdo och Erik Stenberg

Gemensamma offentliga platser spelar stor roll i en demokratisk utvecklingen av staden. Projektet ämnar skapa en interör offentlig 
plats, som saknas mer och mer, medan behovet ökar i takt med den pågående förtätningen.
Hur formar man rum som ska informera och inspirera till möten, delaktighet och kunskap?
I ett samspel mellan program och rumsliga kvaliteter i en befintlig industrilokal, med dialog och platsanalys, formas en platform för 
interaktion i förorten Bredäng.

Demokratiska rum som titel syftar till platser för folket, där folket får styra. (demokrati - folkstyre). Dessa platser har handlat mycket 
om det offentliga rummet och att ge plats åt medborgares rätt att samlas och uttrycka sina åsikter. När den fackliga verksamheten 
drog igång strax efter den industriella intåget, uppstod ett behov att även kunna samlas under tak. Folkets hus föddes, som vidare 
blev Medborgarhus och nu pratar vi om Kulturhus som den samlande mötesplatsen. Platser utan kommersiell verksamhet där det 
går att mötas, bli informerad och påverka sin vardag är av stor vikt för samhällsutvecklingen och demokratins upprätthållande.

Demokratiska rum är bara en annan benämning på just en sådan mötesplats. Jag gick från tanken att skapa en ny plats, relaterat till 
sin kontext, till att överta en lämnad industribyggnad. Panncentralen har tidigare varit hjärtat vartifrån värme har pumpats ut till 
inkringliggande bostadshus. Nu står den tom i väntan på rivning. Jag vill återigen göra byggnaden till Bredängs hjärta och på ett 
demokratiskt sätt ge tillbaka byggnaden i ny tappning. Med stor inspiration av Lina Bo Bardi och hennes situationistiska tankesätt i 
ombyggnationen för SESC Pompeia samt Lacaton & Vassal´s respektfulla och platsspecifika restaureringar av tex Palais de Tokyo 
och FRAC Nord-Pas. Sättet att framhäva de befintliga kvaliteterna och materialen är på många sätt gemensam hos de båda. 

Att den tidigare byggnaden är av industriell karaktär och haft en betydande funktion vill jag påminna om. 
 
En befintlig industribyggnad från 60-talet i tegel och betong. Ursprungligen en panncentral, men ombyggd under flera etapper för att 
inhysa annan industriell verksamhet. Byggnaden har under åren visat förmåga att anpassas till nya verksamheter. 

Jag hade en grundläggande ingång i att vilja skapa en neutral mötesplats med medborgarhus-funktioner. Det var både ett politiskt 
och demokratiskt ställningstagande i hur vi tänker kring våra städer och när vi nu förtätar och bygger mycket ny stad. Genom 
platsanalys och medborgardialog arbetade jag sedan fram ett program för en sådan mötesplats. 
Att sedan sätta form och utforma en byggnad för programmet var den naturliga processen, men i min platsundersökning såg jag 
planerna för att riva det lilla industriområde som ligger mitt bland bostadsbebyggelsen, för att där bygga nya bostäder. En av 
byggnaderna har fantastiska kvaliteter och jag kände mig inte motiverad att se den rivas för att sedan fösöka rita en ny med hälften 
så bra kvaliteter på grund av ekonomiska skäl. 
Det befintliga byggnaden blev sedan skalet som skulle inhysa mötesplatsen. Arbetet har sedan handlat mycket om hur program ska 
möta de rumsliga kvaliteterna som jag vill lyfta fram. Ett samspel där jag vill visa vad den befintliga byggnaden kan ge för området 
och att den med relativt små medel skulle kunna bli en bra mötesplats och en grund för en demokratisk utveckling av förorten 
Bredäng. 

Strategin har därför handlat mycket om att återgå till det ursprungliga och skala av och behålla råhet i materialen. De råa material 
som finns där har åldrats vackert och kommer att fortsätta göra det. Byggnaden har sin bärighet i det yttre skalet vilket gör det 
möjligt att frigöra stora rum och exponera den historia som sitter i väggarna. Att gå från industribyggnad till social och kulturell 
verksamhet visar sig i tillägg av mjukare och mer transparenta material. Det kontrasterar bra till det industriella och ger en värme och 
lätthet till byggnaden. Lättheten visar sig också förhållningsättet till mina tillagda element. Jag låter tilläggen jag gör stå fritt i rummet 
och lämna den befintliga fasaden synlig och orörd i dess råa och genuina uttryck. Vill åstadkomma en känsla av precisa men 
justerbara tillägg som har fått landa i en trygg och stabil grundstomme. 
Material som jag vill tillföra är trä, kanalplast och textil. Dessa tre ska tillföra värme, transparens och taktilitet.

Löst och tätt
Loose Space: Possibility and Diversity in Urban Life
Karen A. Franck, Quentin Stevens

I antologin Loose Space diskuteras den urbana livet och hur invånare använder det offentliga rummet. Den tar upp intressanta 
aspekter av rum och plats i förhållande till dess användare. Hur de bekanta eller oväntade, spontana eller planerade, tillfälliga eller 
långsiktiga användarna formar rummet och ger det dess så kallade löshet. Begreppen loose space och tight space är intressanta 
begrepp som Franck och Stevens antologi tar upp och diskuterar i det urbana offentliga samanhanget. Jag väljer att fritt översätta 
det till lösa- och täta rum och jag ser en möjlighet att använda det resonemanget och synen på rum även interiört. Intresset ligger i 
att planera för det oplanerade. Att skapa möjligheter och plats för såväl spontana, planerade, oväntade eller bekanta användare. 
Täta rum syftar till platser där en förutbestämd aktivitet är given och det ger lite utrymme för annan verksamhet. Dessa platser är väl 
programmerade och har en funktion som alla är bekanta med. De Lösa rummen är i sin tur rum som vi kan kalla flexibla, multifunk-
tionella, oprogrammerade och där även spontan aktivitet kan ta plats. Hur dessa typer av rum relaterar och är beroende av varandra 
är underlaget för mitt arbete med det Demokratiska rummet. 
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Sätra naturreservat

Bredängs Camping

Mälarhöjdsbardet

Ickekommersiella mötesplatser

Föreningar 

Caféer

Sätra Islamska Kultur Förening

Uganda Women Association

Bangladesh Familjecenter

Fashionplay

Ikf Skärholmens Församling

Kulturskolan 
Kulturverksamhet för barn och ungdomar mellan 6-22 år. 
Dans, musik, bild och teater.

Fryshusets Mötesplats
Kvällsverksamhet under veckodagarna för ungdomar 
mellan 12-15 år. På initiativ av eleverna så ordnas 
verksamheter, turneringar, discon mm. De ungdomar 
som engageras erbjuds även utbildning i demokrati, 
inflytandearbete och föreningskunskap mm.

Fryshusets Träffpunkt
För ungdomar 16-19 år. Öppet kvällstid två vardagar i 
veckan.

Bredängshallen
Idrottshall med en fullstor idottssal och en mindre. 
Utnyttjas dagtid av skolan i idrottsundervisning. Kvällar 
och helger bokas den till föreningsidrott, med matcher 
och uppvisningar. Simhallen i bottenplan har varit stängd 
en längre tid, men ska nu renoveras och komma i bruk 
under 2017.

Sätra IP / Sätrahallen
En kommunal friidrottshall som drivs av Stockholms 
Friidrottsförbund. Friidtottsbana inomhus, samt 11-manna 
fotbollsplan med friidtorttsbana utomhus. Även ishall och 
längsskidspår på vintern.
Nybyggd mindre sporthall i anslutning för basket, 
innebandy, handboll mm.

Minigolf
En stor minigolf med 18 banor, servering och leksplats. 
Den är öppen från maj till augusti alla dagar.

Fryshusets Parklek Ängen
Parklek som är öppen för atta men riktar sig främst till 
barn mellan 10-13 år. Eftermiddags aktiviteter samt 
utomhusplaner och skatepark.

Friluftteater
Ett privat initiativ till friluftsteater med poesi, musik och 
teater under sommartid. Var i sommras avgiftsbelagd, 
men meddelade att det skulle ändras. Platsbyggd 
amfiteater i miniformat vid vattnet.

Parkteatern har temporär scen på gräsmattan mellan 
lamell-husen under sommartid.

Konditori Lyran
Gammal träbyggnad med torn från 1800-talet, med utsikt 
över Mälaren. Konditori med eget bageri. Även fest och 
konference-lokal.

Jakobsbergs Gård
Äldsta gården i Bredäng, från 1600-talet. Drivs av en 
stiftelse för fest och bröllopsuthyrning och har även ett 
våffel-café på söndagar. Detta är nu stängt i väntan på 
beslut om marknadshyra och vinstdrivande verksamhet.

Ritas Konditori
Lilet konditori med eget bageri. En mötespunkt i 
Bredängs Centrum med sittplats för ca 8 personer. En 
liten uteservering sommartid. Konditoriet har varit stängt 
sedan i sommras för vattenläcka. Ingen vet huruvida det 
kommer öppna igen.

Mälarhöjdsbardets Utegym
Ett utegym helt i trä och i anslutning till motionsspår och 
badplats.

Areal 127 Stadsodling
Odlingsinitiativ av boende som stöttas av stadsdelen och 
drivs av en ideell och allmännyttig förening.

Homsan Kulturverksataden
Tillhör dagligverksamheten i Skärholmen och inriktar sig 
på teater, musik och skapande. Det är öppet dagtid och 
till för  utvecklingsstörning, autism, övriga 
neuropsykatriska funktionshinder

Bibliotek
Nyligen flyttat till nya lokaler precis brevid tunnelbanan. 
Betydligt mindre än tidigare. En stor samlingspunkt för 
barn och ungdomar på eftermiddagarna.
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Centrumbyggnad 
Markplan
- Apotek, klädbutik, pizzeria, Vårbergs loppis
Övre plan
-Kulturskolan, för barn och ungdomar mellan 6-22 
år

Centrumbyggnad ett plan
-Biblotek, restaurang, pressbyrån, matbutik, 
tygaffär
-Ingång till tunnelbanan

Centrumbyggnad
Markplan
-Tobak, blombutik, möbelbutik, tandläkare
Övre plan
-Gym, en föreningslokal

5 Centrumbyggnad
Markplan
-Hemköp, Ica, bageri (tillfälligt stängt)
Övre plan
-Barnavårdcentral, Vårdcentral, administration, kontor. 
Fjärde våningen står tom.

6 Bredängs kyrka - byggd 1969 och är K-märkt

7 Bredängshallen - två sporthallar som används av 
skolan, men även för föreningsidrott
Bredängsbadet - 12m bassäng. Har varit stängd 
en tid, men beslut om renovering togs i november 
2015

8 Förskola

9 Förskola

10 Industri - Ford bilreparering

11 Industri 
-norra delen, Fortums panncentral. Avvecklad och 
lokal står tom.
-södra delen, Billackering

12 Kontor och kulturverksamhet
-11 olika företag registrerade på adressen
-Homsan Kulturverkstad för dagligverksamhet 
inom LSS. Inriktning teater och skapande.

13 Bokbinderi
Bofolders bokbinderi

Markplan
-Pizzeria, restaurang, matbutik
Bredängsskolan
ca 500 elever i åk 1-9

Kartläggning av verksamheter och utbud kring Bredängs centrum.

Bredäng

Bredäng

Gyllene Ratten

Fruängen

Sätra

Smista Allé

Kempetorpsskolan

LM Ericsson

Kungens Kurva

Kungens Kurvaleden

Glömsta

Masmo

Kristinebergsvägen

Huddinge Sjukhus

Älvsjö

Stuvsta

Flemmingsberg

Skärholmen

Vårberg

Vårby Gård

Masmo

Fittja

Förbifarten

Spårväg Syd
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Sätra
Fruängen

Västertorp

Hägerstensåsen

Telefonplan

Midsommar-
kransen

Liljeholmen

AspuddenÖrnsberg
Axelsberg

Mälarhöjden

T
Hagsätra

KULTURHUS

Drivs av Stockholms stad

Föreslagna/ Under utredning
Andra huvudmän

Medborgarhus

Folkets Hus
Medborgarkontor

MUSEER OCH KONSTHALLAR

BOKNINGSBARA SKOLLOKALER

MEDBORGARHUS

Sammanställning av material från Stockholms Stads kartläggning av samlingslokaler i Stockholm.
Markerade området är Skärholmens Stadsdel.

Planerad spårvägsdragning mellan Älvsjl och Flemmingsberg, där nägra olika alternativ presenteras. 
Ingenting är fastställt ännu.

Bredäng Centrum slutet av januari en torsdagförmiddag.
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Platsanalys
Bredäng och hela Skärholmens Stadsdel är ritad och planerad utifrån 40-, 50-talets 
stadsplaneringsstrategi om ABC-staden. Arbete, bostad och centrum med tillgång till 
service och handel på nära avstånd. Även begreppet grannskapsstaden (neighbour-
hood planning) nämns som förebild vid den här tiden. Bredäng har ett tydligt centrum 
kring vilket alla funktioner är centrerade. Handel och service, skola och idrottshall. Man 
utvidgade staden under efterkrigstiden utifrån den nya tunnelbanenätet och Bredäng är 
stark orienterat kring tunnelbanan. Spåret är starkt närvarande, framför allt i centrum 
och ger en infrastrukturell känsla. 
Trots fokus på tunnelbanan var 50- och 60- bilens ålder. Trafiksepareringen som 
gjordes mellan människan och bilen kan tyckas vara för de gåendes fördel, att fritt 
kunna röra sig i området utan att korsa gatorna. Men bilen är alltid prioriterad och har 
en högre rang i hierarkin. I Bredängs centrum är separeringen tydlig. Centrum har ett 
tydligt centralstråk där enbart gående är välkomna. Runt omkring centrum går huvudga-
tan som är avsedd endast för bilar. Saknar på flera ställen trottoar. Gående till och från 
centrum hänvisas till gångtunnlar, vilket begränsar rörelsemönstret. Tvärs ovanför 
centrum går sedan tunnelbanespåret och bildar ytterligare en nivå.
Centrum har tydliga baksidor och även ett överdimensionerat busstorg, som mestadels 
står tomt.
Fördelen med att lägga alla funktioner och service i ett centrum är att det skapar möten 
och blir den självklara knutpunkten och områdets hjärta. Här ligger även den största 
skolan, vilket sätter kunskapen samt barn och ungdomar i centrum också. Skolan blir 
attraktiv även för barn från andra stadsdelar, eftersom den ligger nära tunnelbana och 
annan kommunikation. Skolan har högt tryck på sig, och står för mycket av 
ungdomsverksamheten även efter skoltid. 
På en så naturlig knutpunk finns idagsläget inget café, endast ett litet bibliotek riktat 
främst till barn och en rad pizzerior. Stråket har några få bänkar och lite planteringar. 
Det torg som finns är placerat i stråkets ena ände och blir ingen naturlig mötesplats då 
flödet i centrum sker via stråket. Torget omges dessutom till hälften av bilväg. Det är 
storleksmässigt fint proportionerligt och har fler låga träd och den enda torghandlaren 
under sommarhalvåret. Har potential att bli en viktig och använd del av centrum.

Runt centrum ligger de karakteristiska vita smalhusen uppradade i nord-sydlig riktning. 
De är alla 9 våningar höga och har ca 40 meters avstånd från varandra. Tanken var att 
alla lägenheter skulle ha ett max avstånd på 500m från centrum och kommunikation. I 
pereferin skulle sedan radhus och villor ligga, boenden som till större del är bilburna.

Idag har bilens betydelse minskat och de gående, samt cyklister, är de som ska 
prioriteras i stadsplaneringen. Jag trycker därför att en omstrukturering av centrum 
behövs, för att bilda nya rörelsemönster och öppna upp för en utvidgning och ett mer 
promenadvänligt centrum. Eftersom inlast till nuvarande butiker sker enbart via lastga-
tan under mark, så skulle i praktiken inte någon baksida av centrum behöva bildas. 
Däremot när trafiken har fått prioriteras så har det inte lagts vidare energi på att göra 
det tillgängligt för gående på fler än väldigt styrda gångstråk.

Platsanalys
Bredäng och hela Skärholmens Stadsdel är ritad och planerad utifrån 40-, 50-talets 
stadsplaneringsstrategi om ABC-staden. Arbete, bostad och centrum med tillgång till 
service och handel på nära avstånd. Även begreppet grannskapsstaden (neighbour-
hood planning) nämns som förebild vid den här tiden. Bredäng har ett tydligt centrum 
kring vilket alla funktioner är centrerade. Handel och service, skola och idrottshall. 
Man utvidgade staden under efterkrigstiden utifrån den nya tunnelbanenätet och 
Bredäng är stark orienterat kring tunnelbanan. Spåret är starkt närvarande, framför 
allt i centrum och ger en infrastrukturell känsla. 
Trots fokus på tunnelbanan var 50- och 60- bilens ålder. Trafiksepareringen som 
gjordes mellan människan och bilen kan tyckas vara för de gåendes fördel, att fritt 
kunna röra sig i området utan att korsa gatorna. Men bilen är alltid prioriterad och 
har en högre rang i hierarkin. I Bredängs centrum är separeringen tydlig. Centrum 
har ett tydligt centralstråk där enbart gående är välkomna. Runt omkring centrum går 
huvudgatan som är avsedd endast för bilar. Saknar på flera ställen trottoar. Gående 
till och från centrum hänvisas till gångtunnlar, vilket begränsar rörelsemönstret. Tvärs 
ovanför centrum går sedan tunnelbanespåret och bildar ytterligare en nivå.
Centrum har tydliga baksidor och även ett överdimensionerat busstorg, som mesta-
dels står tomt.
Fördelen med att lägga alla funktioner och service i ett centrum är att det skapar 
möten och blir den självklara knutpunkten och områdets hjärta. Här ligger även den 
största skolan, vilket sätter kunskapen samt barn och ungdomar i centrum också. 
Skolan blir attraktiv även för barn från andra stadsdelar, eftersom den ligger nära tun-
nelbana och annan kommunikation. Skolan har högt tryck på sig, och står för mycket 
av ungdomsverksamheten även efter skoltid. 
På en så naturlig knutpunk finns idagsläget inget café, endast ett litet bibliotek riktat 
främst till barn och en rad pizzerior. Stråket har några få bänkar och lite planteringar. 
Det torg som finns är placerat i stråkets ena ände och blir ingen naturlig mötesplats 
då flödet i centrum sker via stråket. Torget omges dessutom till hälften av bilväg. Det 
är storleksmässigt fint proportionerligt och har fler låga träd och den enda torghand-
laren under sommarhalvåret. Har potential att bli en viktig och använd del av centrum.

Runt centrum ligger de karakteristiska vita smalhusen uppradade i nord-sydlig rikt-
ning. De är alla 9 våningar höga och har ca 40 meters avstånd från varandra. Tanken 
var att alla lägenheter skulle ha ett max avstånd på 500m från centrum och kommu-
nikation. I pereferin skulle sedan radhus och villor ligga, boenden som till större del är 
bilburna.

Idag har bilens betydelse minskat och de gående, samt cyklister, är de som ska 
prioriteras i stadsplaneringen. Jag trycker därför att en omstrukturering av centrum 
behövs, för att bilda nya rörelsemönster och öppna upp för en utvidgning och ett mer 
promenadvänligt centrum. Eftersom inlast till nuvarande butiker sker enbart via last-
gatan under mark, så skulle i praktiken inte någon baksida av centrum behöva bildas. 
Däremot när trafiken har fått prioriteras så har det inte lagts vidare energi på att göra 
det tillgängligt för gående på fler än väldigt styrda gångstråk.
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Platsanalys
Bredäng och hela Skärholmens Stadsdel är ritad och planerad utifrån 40-, 50-talets 
stadsplaneringsstrategi om ABC-staden. Arbete, bostad och centrum med tillgång till 
service och handel på nära avstånd. Även begreppet grannskapsstaden (neighbour-
hood planning) nämns som förebild vid den här tiden. Bredäng har ett tydligt centrum 
kring vilket alla funktioner är centrerade. Handel och service, skola och idrottshall. Man 
utvidgade staden under efterkrigstiden utifrån den nya tunnelbanenätet och Bredäng är 
stark orienterat kring tunnelbanan. Spåret är starkt närvarande, framför allt i centrum 
och ger en infrastrukturell känsla. 
Trots fokus på tunnelbanan var 50- och 60- bilens ålder. Trafiksepareringen som 
gjordes mellan människan och bilen kan tyckas vara för de gåendes fördel, att fritt 
kunna röra sig i området utan att korsa gatorna. Men bilen är alltid prioriterad och har 
en högre rang i hierarkin. I Bredängs centrum är separeringen tydlig. Centrum har ett 
tydligt centralstråk där enbart gående är välkomna. Runt omkring centrum går huvudga-
tan som är avsedd endast för bilar. Saknar på flera ställen trottoar. Gående till och från 
centrum hänvisas till gångtunnlar, vilket begränsar rörelsemönstret. Tvärs ovanför 
centrum går sedan tunnelbanespåret och bildar ytterligare en nivå.
Centrum har tydliga baksidor och även ett överdimensionerat busstorg, som mestadels 
står tomt.
Fördelen med att lägga alla funktioner och service i ett centrum är att det skapar möten 
och blir den självklara knutpunkten och områdets hjärta. Här ligger även den största 
skolan, vilket sätter kunskapen samt barn och ungdomar i centrum också. Skolan blir 
attraktiv även för barn från andra stadsdelar, eftersom den ligger nära tunnelbana och 
annan kommunikation. Skolan har högt tryck på sig, och står för mycket av 
ungdomsverksamheten även efter skoltid. 
På en så naturlig knutpunk finns idagsläget inget café, endast ett litet bibliotek riktat 
främst till barn och en rad pizzerior. Stråket har några få bänkar och lite planteringar. 
Det torg som finns är placerat i stråkets ena ände och blir ingen naturlig mötesplats då 
flödet i centrum sker via stråket. Torget omges dessutom till hälften av bilväg. Det är 
storleksmässigt fint proportionerligt och har fler låga träd och den enda torghandlaren 
under sommarhalvåret. Har potential att bli en viktig och använd del av centrum.

Runt centrum ligger de karakteristiska vita smalhusen uppradade i nord-sydlig riktning. 
De är alla 9 våningar höga och har ca 40 meters avstånd från varandra. Tanken var att 
alla lägenheter skulle ha ett max avstånd på 500m från centrum och kommunikation. I 
pereferin skulle sedan radhus och villor ligga, boenden som till större del är bilburna.

Idag har bilens betydelse minskat och de gående, samt cyklister, är de som ska 
prioriteras i stadsplaneringen. Jag trycker därför att en omstrukturering av centrum 
behövs, för att bilda nya rörelsemönster och öppna upp för en utvidgning och ett mer 
promenadvänligt centrum. Eftersom inlast till nuvarande butiker sker enbart via lastga-
tan under mark, så skulle i praktiken inte någon baksida av centrum behöva bildas. 
Däremot när trafiken har fått prioriteras så har det inte lagts vidare energi på att göra 
det tillgängligt för gående på fler än väldigt styrda gångstråk.
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Programanalys
Bredäng och den röda linjen söder ut har på den kulturella fronten inget stort utbud. Medborgarkontor 
i Skärholmen tillsammans med stadsdelskontoret, men det finns underlag för fler medborgarinriktade 
verksamheter i området. Jämför med norra Stockholm, där utbudet är betydligt större. Planerat kul-
turhus i stadsdelen, men än så länge på idé-stadiet. 
Bokningsbara lokaler finns få, dock finns Jakobsbergs gård. De ha svårt med uthyrning och även ideellt 
engagemang för att få verksamheten att rulla. Lokalerna är dåligt isolerade och är inte utrustade för 
varierad verksamhet. 
Biblioteket, som flyttat till nyrenoverade lokaler för ett par år sedan, är för litet och stänger igen med 
jämna mellanrum på grund av bråk. Biblioteket riktar sig främst till ungdomar och utnyttjas mycket av 
de. Behov finns av större lokal samt mer fokus på vuxna och mindre barn.
Finns många aktiva föreningar i området som i dagsläget ses hemma i köket hos någon medlem. Finns 
även stor Bredängsbaserad konstnärsgrupp som tidigare sökt lokaler i Bredäng men inte lyckats.

Med hjälp av dialog, intervjuer och internetenkäter så började en utformning av program att tas fram. 
Med fokus på några mer givna verksamheter, som jag väljer att kalla täta verksamheter, ger jag plats för 
större, mer flexibla rum.



Konsert

Teater

SCENRUM

UTSTÄLLNINGSRUM
Bra ljusförhållande med norrljus. Stora 
frigjorda ytor samt flyttbara möbler. Fin 
relation visuellt och genom dubbeldörr i 
glas till den stenbelagda platsen utanför.

Tillagt golv som är anpassad för fysisk 
aktivitet. Rymd och ljus är stora 
kvaltiteter.

Mörklagt rum helt i betong. Förses med 
ordentlig takstruktur för installationer och 
scenverksamhet. Taket förses även med 
spår för textilgardiner där rummet kan 
delas in.

Det rundade mötet mellan vägg och 
golv ger en karaktär till rummet. Ett 
trägolv läggs in med belysning för att 
accentuera rundningen. 

KONFERENSRUM

AKTIVITETSRUM

Fest/festival

Filmvisning

Föreläsning

Möte

Kurser

Barnaktivitet

Workshop

Utställning

Spel

Marknad

De multifunktionella rummen har fyra olika inriktingar 
vilket gör de lämpliga för olika aktiviteter och göra de 
specifika i sin flexibilitet.
Aktiviteterna är baserade på platsundersökning samt 
medborgardialogen. Även är utformningen av rummen 
och framtagningen av särskillda kvaliteter och accentu-
eringen av de underlag för de olika inriktingarna på 
rummen.

Flexibla rum

Begreppsdefinitioner

Flexibilitet 
Flexibilitet och anpassningsbarhet. Ett rum med stor anpassningsförmåga är 
designad så att den går att använda på olika sätt utan att fysiskt ändras. Ett flex-
ibelt rum kan fysiskt ta olika form och utgår från det tekniska aspekterna. 
Tatiana Schneider beskriver i sin bok Flexible Housing olika sorters flexibilitet 
och katoriserar de i hård och mjuk. Hård syftar till medvetna tekniska konstruk-
tionsmetoder där det får styra designen och är en totalt kontrollerad av arkitek-
ten. Den mjuka är däremot inte helt kontrollerbart och syftar till ändringar och 
anpassningar som göra att individen eller användaren kan påverka.

Jag vill att byggnaden ska vara flexibel över dygnet så att lokaler kan sam-
mutnyttjas och byta skepnad. Men även en förändring över tid känns viktig då 
innehållet kan komma att förändras utefter människors efterfråga. Jag vill därför 
jobba med hus i hus. Ha en bärning i skalet och fylla det med landmärkesfunk-
tioner. 

Hållbarhet
Världskommissionen för miljö och utveckling definerade 1987 hållbarhet som 
sambandet mellan ekonomisk utveckling och människors levnadsvillkor på en 
planet med begränsade resurser.
Jag vill diskutera hållbarhet främst utifrån en social och verksamhetsmässig 
aspekt. Vikten av att stärka det lokala samhället och göra det tillgängligt för så 
många som möjligt. Ett recilient samhälle som står pall för förändringar, med- 
och motgångar. Detta går även att översätta på byggnaden och dess utformning.

Demokrati
Folk- (demo), styre (krati). Ett statsvetenskapligt begrepp om styrelseform 
av en nation, som utgår från dess medborgare. En användning av begreppet 
demokrati i den här kontexten syftar till flera aspekter. Att skapa en plattform 
för folk att mötas, informeras och påverka i en allt mer tätbefolkad stad. 
Att låta denna plattform i sig bli en stomme för människor att forma utifrån 
de rådande behoven. Samt att använda en dialog i arbetsprocessen med 
boende hur detta ska åstadkommas.



Befintlig före detta panncentral utmed Bredängsvägen för Svenska Bostäders lägenheter i 
området. Det användes fram till 2014 av Fortum. Med ändrad uppvärmingsmetod så krävdes 
mindre och mindre lokaler, och byggnaden byggdes om och hyrdes ut till andra verksam-
heter. Fråmst verkstäder inom fordonsservice.



Situationplan 
1:500



Söder ifrån görs ett tillägg av kanalplastfasad. Där skapas nya halvtempererade rum emellan 
som samtidigt mjukar upp platsen framför. 

Den till stora delar igensatta norrfasaden öppnar jag upp igen med markering av de invändi-
ga bjälklagen där en tydlig läsning av insidan kan göras. Fasaden exponerar likt Kulturhuset 
vad som sker invändigt och kan därigenom bjuda in besökare. Entrén är markerad och den 
tillagda verkstadens låga byggnad ramar fint in platsen framför och ger en mänsklig skala 
som är lätt att förhålla sig till.



FOAJÉ

41400

41000

SCEN

FÖRRÅD TEKNIKRUM

Plan 00
1:200

A A

C

C

B

B

Plan 00_befintlig
1:400

41000

FÖRRÅDSLAGGSILOSOPSILO

RÖKGASKULVERT

CENTRALSUG

ELCENTRAL
SOPUGN

RÖKKULVERT

Befintlig ritning med markering av 
borttagna väggar.



44700

43700

ÖPPET BJÄLKLAG

SAMHÄLLSINFORMATION/
MEDIATEK

BIBLIOTEK

INFORMATION/
LÅNA LÄMNA

RUM/
SCEN

IN
FO

R
M

AT
IO

N
SV

ÄG
G

FÖRVARING

BARNHÖRNA

STÄD

LOGE

Plan 01
1:200

A A

C

C

B

B

Plan 01_befintlig
1:400

44700

44700

OLJETANKRUM

VERKSTAD

MASKINHALL

SOPUGN

EL

KONTOR

WC

Befintlig ritning med markering av 
borttagna väggar.



+44700

+43700

ÖPPET BJÄLKLAG

BUSSHÅLLPLATS

SAMHÄLLSINFORMATION/
MEDIATEK

BIBLIOTEK

INFORMATION/
LÅNA LÄMNA

RUM/
SCEN

IN
FO

R
M

AT
IO

N
SV

ÄG
G

FÖRVARING

BARNHÖRNA

STÄD

LOGE

VERKSTAD

Plan 02_befintlig
1:400

Samma plan som visar hela tomten med den tillagda verkstaden samt hur gatan med befint-
lig busshållplats ligger ligger. Den stenbelagda ytan och trappan ner är tillägg som föränger 
byggnaden ut över tomten. Tre stora träd tas bort för att synliggörar den sora glasade norr-
fasaden, medan de fyra som syns på planen väljer jag att behålla. De ramar in platsen bra 
och ger en inbodd känsla.
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Sektion C-C
1:50

Ombyggd industribyggnad där stora maskiner har krävt rymd.
Mitt grepp är att riva ut och frigöra de stora rymderna, göra tillägg av trap-
por och flöden så att kvaliteter lyfts fram och byggnaden blir användbar och 
öppen för olika verksamheter. 
De råa material som finns där har åldrats vackert och kommer att fortsätta 
göra det. Byggnaden har sin bärighet i det yttre skalet vilket gör det möjligt 
att frigöra stora rum och exponera den historia som sitter i väggarna.

 Att gå från industribyggnad till social och kulturell verksamhet visar sig i 
tillägg av mjukare och mer transparenta material. Det kontrasterar bra till 
det industriella och ger en värme och lätthet till byggnaden. Lättheten visar 
sig också förhållningsättet till mina tillagda element. Jag låter tilläggen jag 
gör stå fritt i rummet och lämna de befintliga fasadväggarna synliga och 
orörda i dess råa och genuina uttryck. Vill åstadkomma en känsla av pre-
cisa men justerbara tillägg som har fått landa i en trygg och stabil grund-
stomme.
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Borttagna väggar



I bibliotektrummet var kvaliteterna höjden, rymden, att kunna uppleva rummet från olika 
nivåerna, fasadväggarna med den synliga kontruktionen. Den befintliga stålstrulturen av 
det tidigare bjälklaget behöll jag delvis och tillägg av ny skulptural trappa som även delar in 
rummet i mintre zoner. 

Aktivitetsrummet med stort ljusinsläpp från norr och mindre från söder. Ett rum med volym 
och där den befinliga vackra kontruktionen blir synlig. Rummet kan även betraktas från 
entresolen och har kontakt med verksamheterna på den översta nivån i biblioteksdelen, där 
ateljéverksamhet samt kurser kan hållas. 



Caféet som tät verksamhet i kombination med bokningsbara mötesrum. Där har jag lagt till 
takfönster och accentuerat taklandskapet som är en kvalitet. Väggarna går inte ända upp 
och den ursprungliga teglet är exponerat.
Den tillagda kanalplastfasaden bildar ett nytt rum, där caféet och annan egen verksamhet 
kan ta plats. 



Uppskjutande, inskjutande tillägg. Trä och kanalplast är materialen 
som kontrasterar mot det befintliga. 
Skorstenen blir klättringsbar på utsidan och trappor på insidan, 
med utsiktstorn längst upp som ger en fyr-verkan.

Ny tydlig entré

Tillägg av takfönster

Ny dubbelfasad i kanalplast och skapande av nytt halvtemerat rum

Skorstenen blir klättringsbar

Tilläggsisolering och ny fasadbeklädnad i [tervunnet tegel

Ny tillagd byggnad med verkstad i trä och kanalplast
Bryter upp den regida fasaden och bjuder ut verksamheten att ta plats utanför byggnaden

Öppna upp fönster fasaden
isolera och byte till isolerglas

Uppskjutande, inskjutande tillägg. Trä och kanalplast är materialen 
som kontrasterar mot det befintliga. 

Skorstenen blir klättringsbar på utsidan och trappor på insidan, 
med utsiktstorn längst upp som ger en fyr-verkan.
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Ny 110mm pelarprofil i betong med samma utseende som orginalet

Ny 30mm tjock fönsterramsprofil i betong. Det lilla infasningen markerar ramen 
och ger den liknande uttryck som orginalet

Tilläggsisolering på 40mm som isolerar ramen och unviker köldbryggan som uppstod på orginalet

Nytt treglas-fönster med isolerglas. Total tjocklek på 40mm

Ny fönsterram med isolerglas

Befintlig fönsterram med isolerglas

  Detaljsektion fönsterfasad norr
  1:10

250 300 30 120250

700

Befintlig tegelvägg 
med munkförband

Tilläggsisolerad tegelvägg med 300mm mineralull 
och ny fasad med återvunnet tegel, delvis glaserat

Detaljsektion väggtyp 1
1:10

befintlig tegelvägg
tätskikt
mineralull
luftspalt
ny tegelfasad

Byggnaden behöver tilläggsisoleras då den är helt oisolerad i dagsläget. Jobbat med 
uträkning av u-värden för att se hur mycket jag måste isolera och lägga till. Jag tilläggsisoler-
ar utvändigt och använder lite olika tekniker på olika fasader. Norrfasaden med dess Kul-
turhusliknande glasfasad i betongramar, vill jag behålla i sitt uttryck och har därför föreslagit 
ett tillägg som härmar det befinliga. 
De två gavlarna har idén om att vara folkets, där en ska få prydas av dekoration av en 
bredängsbaserad konstnär och den andra få domineras av en klättervägg på skorstenen.
Söder ifrån har tilläggen blivit i kanalplast och jag skapar en växthusvägg, samt ett nytt 
halvtemererat rum
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Fasad väst
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Fasad öst
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Modellbild fran biblioteksrummet där material visas i den tillagda samt befint-
liga. Den gråa betongen är befintligt medan trä och kanalplasten är tillagda 
element som förstärker rummets kvaliteter i rymd och ljus.



Modellbild fran cafédelen med taklanterniner som ger ett fint ljusspel.



Urval av skisser och modeller. Visar processen över en försåelse av struktur 
samt ideer om organisation och verksamheternas plats i den nya byggnaden.


