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Stadsdelen Gottsunda har en bred variation i byggnader, både i storlek men även i 
stil. Den större södra delen består till största del av 1960-talets miljonprogram. Runt 
om Gottsunda centrum börjar det byggas upp lite nyare bebyggelse och norr om 
centret är det till största del villor och radhus. Den här uppdelningen kan väldigt 
tydligt ses i ekonomisk statistik, där den södra delen av Gottsunda har en mede-
linkomst på 16000 medans norra sidan stiger upp mot 30000 kronor i månaden. 
Stadsdelen är idag rankat som ett av Sveriges mest kriminella områden och det är 
redan i ung ålder som Gottsundabor råkar hamna i kriminella banor.

Stadsdelen har en väldigt rik kultur som borde upplysas och tas vara på. Min första 
ingång i det här projektet var att med hjälp av arkitektur lyfta upp några av dem 
starka och positiva sidorna med Gottsunda, dvs kultur, aktiviteter och kunskap. Jag 
började med att punktera ut regler för mig själv som jag ska försöka följa genom 
projektets process, dessa regler är att kulturcentret ska ha som fokus att bidra till en 
ökad förståelse och kunskap inom dom olika kulturerna, det ska finnas möjlighet att 
lära sig att använda olika tekniska redskap för att kunna dela med sig av sin kultur 
och det ska finnas möjlighet för stora samlingar. Tanken med strukturen är att ge 
ett uttryck av interaktion och öppenhet, jag vill förmedla detta genom gestaltnin-
gen av byggnaden och val av material. Den stora kontrasten mellan trä, stål och 
betong i byggnaden kan dra paralleller med den stora kontrasten i kultur som finns 
i Gottsunda. Med den här kopplingen vill jag förmedla hur fint dessa kontraster 
jobbar ihop och att även kultur kan göra det.

Min första ingång i projektet var som sagt att lyfta fram Gottsundas kultur, ak-
tiviteter och kunskap genom att ge ett uttryck av interaktion och öppenhet. Det 
självklara i planform för mig var cirkulära planer då den runda formen omsluter 
rumsligheten och ger en större känsla av samverkan i plan. Jag vill jobba mycket 
med kontraster och en utgångspunkt jag valde var att försöka jobba mycket med 
olika geometriska former.

Fasaden är en byggnads första intryck och därför var det extra viktigt för mig att 
försöka förmedla just interaktionen och öppenheten genom detta. Om det ska 
översättas till arkitektonisk gestaltning så skulle det motsvara en väldigt ljus, öppen 
och välkomnande konstruktion. Mitt första förslag var en glasbox som täcker hela 
den inre konstruktionen. 

En sådan konstruktion i dem dimensionerna medför såklart nackdelar. Då den här 
delen skulle till största del bestå av glas så blir solljuset en viktig faktor. Jag bollade 
fram och tillbaka med olika fasader som skymmer solljuset i söderläget, den här 
gestaltningen skulle dock krocka med mina mål, att ha en ljus och öppen fasad. Ett 
till problem som uppstod var dem stora väggpartierna som blir väldigt stora och 
har fasta riktningar, jag kände att jag kunde göra mer i formen för att uppnå mina 
gestaltningsmål.

Lösningen till dessa problem blev att jag delade upp kuben horisontellt i höjd med 
dem olika våningsplanen. Sedan roterat dessa delar i tanke om att få större kontroll 
över solljuset men även för att dela upp den stora rektangulära fasaden och rikta 
den åt fler håll. Den här formen medför fler och mer spännande ytor, ytor som jag 
kan använda för att få större kontroll över solinsläppet. Med gröna tak till söder och 
glastak till norr får jag in den mängden solljus jag vill ha.

Jag var väldigt försiktig med att sätta upp väggar då dessa kan bryta den genomsik-
tligheten och öppenheten jag vill åt. Målet med planerna är att dem ska jobba ihop, 
inte bara inne utan även ute på torget och gatan. Att kunna se och ta del av vad 
andra gör är en viktig punkt för mig. Detta kan bidra till ökad socialisering bland 
människorna vilket bidrar till ökad kunskap och förståelse. Därför är insynen viktig 
i min gestaltning.

För mig är det viktigt att kunna samla människor för olika evenemang och ändamål. 
Ett stort och öppet torg var ett självklart val. Här ska människor ges möjlighet att nå 
ut med olika budskap, kunna underhålla varandra men även bara kunna slappna av.

Gottsunda är idag ett område som har problem med kriminalitet, problem med stor 
segregation och ekonomiska klyftor. Detta påverkar vuxna som barn. Den har en 
väldigt rik kultur som bör tas vara på och många ungdomar som bör
ledas bort från den kriminella världen. Gottsunda behöver en plats där folk kan 
samlas, lära sig av varandra och få en ökad förståelse och kunskap.
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Byggnaden är uppbyggd av pelare, detta bidrar till en väldigt ljus och öppen konstruktion. Tanken med det är att 
försöka locka till besökare genom

Insyn



Den ursprungliga iden var att täcka för dem cirkulära planerna med en klimatsäker box. Detta medförde estetiska 
samt funktionella problem. Fasaden skulle behöva bli väldigt stor, med tanke på byggnadens höjd och bredd. Jag 
vill jobba med kontraster och kände att jag kunde gå steget längre med den här formen.

Boxen



Min lösning var att dela upp boxen horisontellt i jämnhöjd med dem olika våningsplanen och roterade dem ca 45 
grader. Den här formen ger fasaden en riktning åt alla håll och bidrar till nya spännande ytor. Ett till problem som 
uppstod i den tidigare formen var solljuset i söderläget. Då fasaden skulle bli så stor och min plan var att ha 
glasfasad så skulle det bli lite problematiskt. Med den här formen kan jag istället för att anpassa fasaden till att skydda 
mot solljuset så använder jag mig av dem nya ytorna som bildas på taket.

Rotering



Den här formen bidrar till nya ytor, ytor som jag kan använda för att få större kontroll över solinsläppet. Med gröna tak 
till söder och glastak till norr får jag in den mängden sol jag vill ha.

Taken



Ett av mina huvudmål är att få byggnaden att vara inbjudande. Jag använder samma marksten på entreplan som jag 
har på torget. Detta är för att man inte ska känna av den här övergången från att gå från ett publikt ställe till ett privat. 
Jag vill att användarna ska känna att hela byggnaden är deras att nyttja och jag tror att detta är en väg dit.

Torget        Entren
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