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UNGDOMENS HUS I RINKEBY
Projektet ini  erades från lokalt håll av stadsdelsnämnden.
Programarbetet var e   samarbete med Rinkebys ungdomsråd.
På Rinkebyskolans tomt revs den utjänta gymnas  khallen för a   ge plats 
åt Ungdomens hus. En litet för trång tomt och begränsad budget.
Huset rymmer en ny sporthall samt rum för andra ak  viteter med fl exi-
belt ny  jande på övervåningen.
Öppet även kvällar och helger.
Hemmaplan för Akropol basket.
Aluzinkplåt samt betongelement i ny utgåva: formgjutet mot korrugerad 
plåt.
Ritades  llsammans med Jonas Björkman för Bergkrantz arkitekter.
Färdigställt 1999.
Nominerat  ll Kasper Salinpris 1999.
Erhöll SA-priset 1999.
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SÖDERTÄLJE TINGSHUS. OM- OCH TILLBYGGNAD
Vid Stora Torget i Södertälje ligger Tingshuset ritat av Åke E. Lindqvist. 
Tingshuset färdigställdes 1965   llsammans med polishus och förvalt-
ningsbyggnad i en  dstypisk betongarkitektur med fasad av platsjuten 
krysshamrad yta och synlig balk-/ pelarkonstruk  on.
1997 fi ck Bergkrantz arkitekter uppdraget a   bygga  ll den från början 
öppna bo  envåningen för a   skapa nya bu  kslokaler och sam  digt få  ll 
en säkrare entré för  ngsrä  en.
Ambi  onen var a    llbyggnaden skulle underordna sig genom a   låta den 
docka in under den befi ntliga byggnaden och därigenom lämna befi ntlig 
fasad och konstruk  on så fri som möjligt, både i plan och sek  on.
Bu  kslokaler har sina entréer mot torget på ömse sidor om  ngsrä  ens 
huvudentré. Inlastning sker via transportgång på baksidan. Nya fasader 
av structural glazing med entrépar  er av föroxiderad koppar. Färdigt 1999.
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RADHUS I HJULSTA
På en parkeringsplats vid Hjulsta Backar ville Svenska Bostäder bygga 
radhus. Radhus med 4 RoK som hyresrä  er för a   bredda utbudet av 
lägenhetsstorlek och bostadstyp i området. E  er kalkyl och ny vd tyckte 
man sig inte längre ha råd med projektet men kommunen krävde a   
radhusen skulle stå färdiga  ll boutställningen Tensta Bo 2006. 
Byggherrens svar blev a   ändra upplåtelseform  ll äganderä   samt a   
pressa byggkostnaden för a   få ekonomi i projektet. Husen byggdes 
som prefab i sk volymelement  llverkade i Litauen. 
Varje radhus har 4 RoK på 107 m2 och de kunde säljas för ca 2,4 miljo-
ner med mycket små tomter på ca 106 m2.
Planlösningen fi ck svara på den i Hjulsta förhärskande trafi separering-
en. En huvudentré mot gatan för de bilburna, Hjulsta Backar har inga 
tro  oarer, samt en sekundärentré mot gc-vägen längs husens baksida.
Fasader i träpanel och tak av papp. 2003-2006 för Bergkrantz arkitekter.

fasad mot sydväst

fasad mot nordost

sek  on fasad mot sydost fasad mot nordväst

plan 1 tr 1:400

entréplan 1:400
situa  onsplan 1:2000 

fl ygfoto Hjulsta Backar före projektet

foto Michael Perlmu  er

modulmontage



Bo Stockman 620826-1237

RIVAL. MARIATORGET, STOCKHOLM
Vid Mariatorget på Södermalm invigdes 1937 biograf Rival och hotell Aston. 
Förutom biograf och hotell innehöll byggnaden restaurang, konditori och 
bostäder, e   allt-i-e  -hus med förlagor från nöjespalats i USA.
Genom åren har dock verksamheterna separerats och de öppna samban-
den byggts igen.
Från 2001 övertogs fas  gheten av nya ägare som ville återställa det ur-
sprungliga konceptet med fl era verksamheter med sinsemellan öppna 
samband. Bio, hotell, restaurang och konferens under e   namn: Rival.
Entrén gjordes om  ll en enda publik huvudentré mot Mariatorget. Innanför 
denna når man hotellobby, biograff oajéer och restaurang en trappa upp.
Senare kom även Café Rival med  llhörande brödbu  k in i projektet och 
även det nås via en passage innanför huvudentrén.
Biografen som är byggnadsminnesklassad (blåmarkerad) byggdes om för a   
klara mul  användning för fi lmvisning, konferens och scenuppträdanden.
Scenen har förstorats och ny teknik installerats.
Hotelldelen byggdes om och utökades med en ny  llbyggnad på gården för 
a   få  ll ca 100 rum totalt (blev 99 st) för a    llgodose byggherrens önske-
mål om en ra  onell hotelldri  . Då den ligger på biografens tak (gårdsbjälk-
laget) fi ck man uppföra den i sk lä  byggnadsteknik för a   slippa gå ner med 
nya pelare i bion. Fasaderna är klädda med panel av cederträ.
Vindsvåningarna har blivit hotellsviter och inre  s med en sk honestybar.  
Projektet ritades och genomfördes 2001-03 för Bergkrantz arkitekter.
Inredning av hotellrum, hotellobby, restaurang och honestybar ritades av 
Ahlgren Edblom arkitekter. Övrig inredning av Bergkrantz arkitekter. 
Ma  or i hotelldelen har designats av Carouschka Streiff ert.
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FRITIDSHUS PÅ SKÄRET, HÖGANÄS
Min kusin köpte tomt vid Skäret i Skåne och bad mig rita deras fri  ds-
hus. En högt belägen tomt med havsutsikt mot norr i e   fri  dshusom-
råde. Med begränsad budget och byggrrä   skulle vi få  ll 4 RoK på 85 
m2 BTA (73 m2 BOA) och e   uthus på 30 m2 BTA.
Utsikt mot havet och en uteplats fredad mot grannars insyn var önske-
målet. Husen anpassar sig  ll tomtens slu  ning med 3 nivåer i huvud-
byggnaden. Trädäck, spänger och trappor gör samma jobb utvändigt.
Entré på mellannivå med badrum, privatdel tre trappsteg upp och var-
dagsrum/ kök två trappsteg ner.
Uthuset, med gäststuga, wc/dusch och förråd, skärmar av mot grannar 
och ger en fredad uteplats. Pla  a på mark, platsbyggd träregelstomme 
och träfasad. Entreprenadkostnad ca 1,8 miljoner för 115 m2 BTA.
Eget uppdrag 2004 - 2005.
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