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Ledord:
-Tillgänglighet
-Vänlighet
-Pondus
-Föränderlighet
Jag är delvis inspirerad av de Meerpaal av Frank van Klingeren och Fun Palace av Cedric
Price. Jag tycker om att det är öppna och flexibla byggnader -som maskiner för aktivitet. För
mig finns det dock ett spår av cynism i att slänga in människor i en helt öppen miljö och se
vad som händer.
Jag vill att de olika delarna av verksamheten dels ska ha sin specifika plats och genomtänkta
och specifika disponering, men de ska också vara möjliga att koppla ihop med de andra
delarna och kunna svälla ut i de andra delarna för att respektive verksamhet ska kunna ta mer
plats och delvis få en ändrad funktion.
- Blackbox är möjlig att öppna upp mot foajén så att hela blackbox blir en scen och foajen
åskådarplats. Blackbox likaså möjlig att öppna upp mot torget så att hela blackbox blir en
scen och torget åskådarplats.
- Ateljén är möjlig att öppna upp mot foajen för att bilda en eller flera planer för spontanidrott
på bl a helgkvällar och nätter -som inomhusfotboll, innebandy eller dans. Ateljén är dessutom
möjlig att öppna upp mot den lilla parken på baksidan för t ex sommarkurser.
- Både Blackbox och ateljén är möjliga att öppna upp mot foajén, torget och parken samtidigt
för att skapa ett stort rum för olika evenemang.
Jag ville lägga byggnaden direkt mot torget -som en del av allt som ringar in torget.
Så mycket som möjligt av den offentliga verksamheten ska ligga i bottenplanet och vara
tillgängligt direkt från foajén.
Blackboxen ska ligga mot torget och vara öppningsbar mot torget för att kunna användas av t
ex Hiphopfestivalen.
Biblioteket ska vara synligt från bussar och spårvagnar och stå mitt i flödet.
Ateljen ska vara lätt tillgänglig men ändå ligga lite avskilt så att man ska kunna få lugn och
ro. Den ligger mot den lilla parken på baksidan och är tillgänglig direkt från foajén.
Gottsunda byggdes som en del av miljonprogrammet under 60 och 70-talet. Idag har man
trotts stark lokal identitet och framåtanda sociala problem. Gottsunda finns med på polisens
lista över särskilt utsatta områden.
I översiktsplanen för Gottsunda talas om det framtida Uppsala. Den framtida planeringen sker
kring fem stadsnoder -centra- där centrala Uppsala är en och Gottsunda en annan. De fem
noderna ska förbindas med spårvagn. I Gottsunda planerar man att bygga ett stadsstråk längs
de centrala gator där spårvagnslinjen kommer att gå.
Nya bostäder kommer att byggas längs stadsgatan och den service som nu finns i Gottsunda
centrum ska flyttas ut i det nya området för att skapa en mer levande stadsmiljö.
När man läser planprogrammet känns det som om det är främst för de nya invånarna det nya
stadsstråket och den nya servicen byggs. Stråket blir som en buffert mellan de nya invånarna
och den nya servicen och invånarna i det gamla miljonprogrammet.

För mig ser det ut som om man helt enkelt vill gentrifiera bort Gottsundas sociala problem.
Det väcker frågan om vem det nya stadsdelscentrat egentligen är till för. Är det till för de
människor som idag hänger runt vid ingången till Gottsunda centrum, eller är det till för de
etablerade medelklassare som kommer att befolka det nya Gottsunda?
Om man tänker på gamla och nya Gottsunda som två olika befolkningsgrupper som formats
av två olika situationer så är det två grupper med sinsemellan olika behov.
Jag tror att detta redan från början har fått mig att tänka i termer om gemenskap och stora
evenemang som drar olika sorters människor. Det är därför som jag tänkt mig byggnaden som
omformbar och omdisponerbar. -Den ska ha möjlighet att rymma många människor som gör
samma sak samtidigt.
Frank van Klingerens Dronten Agora har hela tiden funnits i bakhuvudet. Tanken på en stor
samlingsplats med utrymme för gemensamma aktiviteter -som kollektivt tv-tittande,
marknader och olika kultur och sport-evenemang. Tanken med dronten Agora var att bygga
en lokal identitet genom gemensamma aktiviteter, och ibland kolliderande aktiviteter. -Kollisionerna i sig skulle skapa kontakt och friktionen skulle vara en del av det som skapade den
lokala identiteten.
Jag tänker mig Blackboxen att dels kan vara en scen för mer intima evenemang som föreläsningar och teater, men också att den kan öppnas upp mot torget och då bli en scen för bl a
den väletablerade hiphopfestivalen.
Jag tänker mig att ateljén inom sig rymmer miljöer för olika väldefinierade aktiviteter som
musikstudio, träverkstad och dans. Men att den också kan öppnas upp dels mot trädgården på
baksidan för hantverksaktiviteter som passar bäst utomhus, eller sommarkurser. Den kan
också öppnas upp mot foajén för större byggen och montering av dekor till föreställningar i
blackboxen.
Foajén är till vardags -förutom att vara centrum för lokal information- en hall för de andra
funktionerna: blackbox, ateljé, bibliotek, café. Men den kan också kan agera stor
åskådarläktare dels för sceniska evenemang i blackboxen -som kan öppnas upp mot foajénoch dels för filmvisning eller livesända sportevenemang på den stora väggen/skjutdörren
framför blackboxen. Jag tänker mig också att foajén kan svälla ut till de andra delarna -i första
hand till blackboxen och ateljén, men även till de båda cafédelarna en trappa upp vid större
evenemang -som t ex mässor eller kongresser.
Kärnan i projektet är möjligheten att förena de olika lokalerna till större sammanhängande
rumsliga enheter för större evenemang, samtidigt som varje programpunkt får behålla sin
integritet och kan bedriva sin specifika verksamhet utan att störa de andra delarna eller störas
av de andra delarna.
Anledningen till att jag valde att bygga helt i kl-trä och limträ är att jag vill undvika den större
klimatpåverkan som betong, stål och även tegel har.
Jag valt att använda 34 cm isolering och 20 cm kl-träväggar för att få ner u-värdet.
Jag har valt att använda ett sedumtak som hanterar och fördelar vattenavrinning, samt kan
vara en del av områdets grönyta som behövs av insekterna.
Jag har valt bort källare för att minimera sprängarbeten och göra området mer möjligt att
återställa.
Framförallt har jag tänkt att byggnaden ska vara modifierbar och öppen för flera
användningsområden och verksamheter så att den kan få ett långt liv.
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1. takplåt av galvaniserad zink
2. ytskikt sedum
3. tätskikt
4. isolering extruderad polystyren (XPS)
5. tätskikt
6. KL-träskiva 200 mm

2.

3.

1.
2.
3.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.
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2. släplist
3. tröskelplatta
4. golvbeläggning
5. fuktspärr
6. betongplatta
7. värmeisolering: cellplast/hård mineralull
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1. KL-träskiva 200 mm
2. limträbalk 200 x 1000 mm
3. limträpelare 200 x 200

1. fönsterrutor treglas
2. fönsterkarm
3. drevning
4. bottningslist
5. fogmassa

1. ytterpanel 22 mm
2. spikläkt 22 x 70 mm
3. vindskydd 5 mm
4. isolering mineralull 170 mm
(samt vertikala reglar)
5. isolering mineralull 170 mm
(samt horisontella reglar)
6. ångbroms
7. KL-träskiva 200 mm
8. isolering 45 mm (samt reglar)
9. gipsskivor 2 x 13 mm

1. limträbalk 200 x 1000 mm
2. limträbalk 200 x 3000 mm
3. limträpelare 200 x 200
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