
Alla rum i byggnaden vetter mot gemensamma ytor och korridorer, och går att 
låsa. Det medför att man kan hyra en valfri kombination av rum i hela huset. 
 
Rummen har olika egenskaper som passar för olika ändamål. Man skulle kunna säga 
att programmet är uppdelat i dess mindre beståndsdelar och fördelat i de olika 
rummen.
Det ytor som alla hyresgäster har tillgång till blir gemensamhetsytor. Dessa ytor kan 
till exempel utnyttjas som vardagsrum, arbetsrum eller fikarum för de som inte har 
egna. De rum man väljer att hyra blir ens privata förutom om man väljer att hyra rum 
tillsammans med andra.

Generellt är varje rum designat för ett visst program. Flexibiliteten ligger i hur man 
kan välja olika kombinationer av rum, med olika rumsliga egenskaper, snarare än att 
varje rum ska gå att använda till allt.
Rummens olika egenskaper är bland annat deras ljusförhållanden, storlek, om de har 
wc/kök, var de ligger i förhållande till andra rum och till kontexten.

De gemensamma delarna av byggnaden har kvalitéer som över lag inte finns i de andra 
rummen såsom fasad mot öst/väst, dubbel takhöjd, anslutning till uteplats m.m. Det 
ger en anledning att utnyttja dem.
En hyresgäst kan vid ändrade behov välja att hyra fler eller färre rum. 

Möjligheterna går från att endast sova i huset och leva resten av sitt liv i staden 
till att leva större delen av sitt liv i huset. Huset erbjuder ett alternativ till 
normen för hur man bor, arbetar och lever.

Riktlinjer för uthyrning:

För vissa rum (bland annat kök och WC/badrum) måste det vara möjligt 
för flera hyresgäster att hyra in sig 

Vissa rum (bland annat vissa sovalkover) har kortare hyrkontrakt.

Husets hyresgäster har företräde att hyra rum gentemot
 de som inte redan hyr i huset.
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