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Projektet innefattar fyra stycken fl erbostadshus, delvis samman-
kopplade, med sammanlagt 28 lägenheter med treor på 85m², 
fyror på 100m² och ateljélokaler på vardera 90m².

Platsen för projektet ligger längs Fogdevägen i Bagarmossen 
söder om Stockholm och angränsande till platsen ligger ett vil-
laområde som är en del av Skarpnäcks trädgårdsstad.
Mellan husen och på innergårdarna i Bagarmossen växer det tall 
och områdets bebyggelse karaktäriseras av att planen och bygg-
naderna är anpassade till den svagt kuperade terrängen.
Projektet avser att ta tillvara på platsens och områdets säregna 
karaktär där förhållandet till terrängen och omkringliggande be-
byggelse är viktig.

Dagens bostadsbyggande är i stor utsträckning präglat av prak-
tiska och nyttoorienterade aspekter, dessa aspekter är inte i sig 
negativa, men det krävs någonting mer utöver detta för att skapa 
trivsamma och livfulla miljöer. Intentionerna för projektet har 
varit att enligt gängse förutsättningar skapa bostäder som utöver 
de praktiska aspekterna även skapar förutsättningar för att vari-
erade atmosfärer ska kunna uppstå i bostadens olika delar.

Det kan hävdas att den västerländska kulturen genom rational-
isering och sekularisering har blivit ‘avförtrollad’ (från engels-
kans ‘disenchantment’). Avförtrollningen har inte bara lett till att 
människan fått ökad kunskap, och blivit ‘upplyst’, utan även till 
att vissa kvalitéer och aspekter av tillvaron gått förlorade. Denna 
förändring i samhället kan också sägas avspegla sig i arkitek-
turen där vissa rumsliga kvalitéer har försummats, särskilt i ut-
formandet av vardagliga miljöer såsom bostaden.
Dessa kvalitéer kan enligt mig associeras med känslor såsom 
nyfi kenhet och förundran, liksom de även är  närbesläktade med 
det okända och det mångtydiga. 

Bostädernas planer är inspirerade av Jan Wallinders idéer om 
hur genomblickar, utblickar och rörelsefrihet med enkla medel 
kan ge kvalitéer till bostaden. Tanken är att dessa aspekter till-
sammans med materialitet och ljus skapar variationsrika atmos-
färiska kvalitéer som i viss mån också kan framkalla känslor 
som nyfi kenhet och förundran. områdeskarta 1:5000 N
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