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Som ett förslag till att förse de som absolut mest akut behöver 
bostad har jag ritat ett hus med 53 små lägenheter som hyrs under 
maximalt ett år. 

Lägenheterna tilldelas genom beslut av Socialstyrelsen personer 
som inte har möjlighet att skaffa bostad på annat sätt. I vissa fall är 
det en annan myndighet den som står för kostnaderna, oftast gör 
den boende det själv. 

Eftersom inte alla har eget bohag, så går det att hyra eller köpa 
möbler och husgeråd i andrahandsaffären i gatuplan - eller hyra ett 
möblerat rum och dela med andra. 

De korta hyrestiderna medför mycket flyttande och därför blir 
logistiken viktig. Hiss med entré direkt från utsidan och dubbla 
trapphus gör det lättare att bära upp sängar utan att göra sig illa. I 
huset finns även en restaurang där de boende kan utnyttja köket om 
kvällarna.

Boendet i huset kan alltså se ut på många olika sätt, precis som de 
boendes historier visar.
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Stadshagen

Förslaget : Nödbostäder

Stadshagen var tidigare, precis som namnet beskriver, Stockholms 
hage. Långt in på 1800-talet var området en kulle täckt med skog 
och betesmark. 

I bostadsbristens fattigsverige i början på 1900-talet byggdes här 
nödbostäder för samhällets fattigaste. Enkla träkåkar vilka, när de 
revs på 1950-talet, var bland de sista husen i staden med utedass. 
Området hade under första hälften av 1900-talet dåligt rykte och 
ansågs vara farligt - kadetterna på Karlberg undvek att gå genom 
Stadshagsskogen på väg tillbaka till kasernerna från stan. 

Stadshagen har även därefter haft inslag av sociala boendelösningar 
- exempelvis ”Kvinnohuset” och genomgångslägenheter längs med 
Sankt Göransgatan.

Området avgränsas norrut av Stadshagsskogen och 
Karlbergskanalen, i öster av St Görans sjukhus och västerut 
av Essingeleden. Åt söder och väster finner vi Lindhagen - ett 
stadsutvecklingområde som färdigställt ska inrymma bostäder för 
20000 och arbetsplatser för 15000 personer. 

Tunnelbanans båda blå linjer trafikerar Stadshagen, det går också att 
ta sig hit med buss 49 och 56. 

Kvarteret heter Tjället, vilket enligt SAOL betyder:
tjäll s. -et; pl. = • ‹åld.› ringa boning

I Stockholms parkplan benämns området ”Stråk väster om 
Stadshagsskolan” och beskrivs som ”i grunden ett trevligt gångstråk” 
men ”delvis förslummat och håller på att växa igen /.../ En 
upprustning diskuteras inom Lindhagensexploateringen.”

Den del av tomten jag har valt att förhålla mig till är cirka 900 
m2 stor och ligger precis ovanpå uppgången från Stadshagens 
tunnelbanestation.
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Möjlig framtida utveckling av bostadsbeståndet i Stockholm. 

”Markanvisningstävling för bostäder invid kv Tjället vid S:t 
Göransgatan/Stadshagens tunnelbanestation på Kungsholmen

Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för 
bostads-bebyggelse inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 invid 
kv Tjället vid S:t Göransgatan/Stadshagens tunnelbanestation på 
Kungsholmen.

En markanvisningstävling kommer att genomföras där den 
anbudsgivare som ger högsta priset för byggrätten, uttryckt i kr/
kvm ljus BTA och som i sitt anbud uppfyller de krav som ingår i 
tävlingsförutsättningarna får träffa markanvisnings-avtal med staden.”

Försäljning av tomter till högsta pris är en tolkning av EG-förordning 

97/C 209/03 där det uttrycks att

A sale of land and buildings following a sufficiently well-publicized, 
open and unconditional bidding procedure, comparable to an 

Jag föreslår att vi inför en ny policy för markanvisning, där fokus 
ligger på att uppnå lagstadgade mål för kommunernas bostadspolitik 
- att se till att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. 

Istället för att fokusera på högsta försäljningsvärde, flyttas fokus till 
att erbjuda alla bostad. Vid markanvisningar värderas förslag utefter 
huruvida de erbjuder för tillfället i kommunen underrepresenterade 
grupper möjlighet till goda bostäder. 

Den exploatör som på bäst sätt kan tillgodose Stockholms utbud av 
bostäder för samtliga samhällsgrupper tilldelas marken. 

auction, accepting the best or only bid is by definition at market value 
and consequently does not contain State aid.

I centrala Stockholm har denna policy lett till att snittpriset vid 
försäljning av mark är 7453 kr/kvm BOA. 

Boverket skriver i sin utredning ”Markpolitik och kommunala 
markpriser” att 

det är förknippat med stora svårigheter att producera bostäder 
för hushåll med vanliga inkomster om det ingående markpriset 
väsentligt överstiger nivån 1 500 kr/kvm BOA 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
fastslår att

1 § Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs.

Alltså; kommunen är ansvarig för goda bostäder åt alla, men med 
nuvarande markanvisningspolicy är det mycket svårt att producera 
bostäder åt medelinkomsttagare. 

Snittinkomst per boende, fördelat på upplåtelseform. Stockholm. Antal lägenheter i Stockholm sett över tid, per upplåtelseform. 

Politik Förslag till ny markanvisningspolicy



Jasmine är journalist och har efter en kritisk granskning av 
korruptionen på universiteten gjort sig ovän med den iranska 
regimen. Jasmine och hennes dotter Fatimeh söker därför asyl i 
Sverige, där de har några bekanta. De kunde dock inte bo hos sina 
vänner, istället har Migrationsverket ordnat ett rum åt dem under de 
tre månader det tar att pröva asylansökan.  Förutom en ärvd lampa 
och Fatimes samling av glasfåglar har de ingenting till lägenheten. 
Eftersom de inte vet hur länge de stannar i Sverige så hyr de det de 
behöver.

Mårten har just börjat plugga men som vanligt finns det för få 
studentlägenheter i Stockholm. Han är kårmedlem och kan därför få 
en säng i ett delat rum den första månaden på terminen. Visst, det 
är inte perfekt, men bättre än att sova i tält. Mårten har inga egna 
prylar att inreda med, men tänker att det får vänta till dess att han 
hittar något eget. Han kommer säkert ändå bo inneboende och i 
andra hand ett par år, så det är lika bra att inte köpa en massa saker. 
En säng är fullt tillräckligt, och mat kan han tänka sig att laga i det 
gemensamma köket när restaurangen är stängd.

Jasmine och Fatimeh

Mårten



Exteriör vy från nordost.



Plan 3. Skala 1:200

Härunder redovisas planlösningarna för de tre nedersta våningarna. 
Plan 1 utgör huvudsaklig angöringspunkt, med entré för boende 
och gäster såväl som för bilar till garaget och inlastning till 
verksamheterna. Dessutom finns här en möjlighet att nyttja husets 
hiss för att ta sig till parken.

På plan 2 finner vi en restaurant öppen för allmänheten, med 
alternativ ingång från parken. Här finns husets tvättstuga och en för 
de boende gemensam lounge. Dessutom fem lägenheter.

Vart och ett av plan 3-6 innehåller 12 lägenheter. De som vetter åt 
söder har balkong, men de som ligger mot nordöst är i allmänhet 
något rymligare. Det finns dock några lägenheter mot söder som är 
extra stora, tänkta som temporära hem åt familjer.

Plan 2. Skala 1:200

Plan 1. Skala 1:200



Sektion A-A. Skala 1:200

Elevation söder. Skala 1:200



Skivor med minimalt antal håltagningar står på befintliga väggar, i vissa fall förstärkta. Skivorna gjuts med klackar som våningsplanen sedan 
vilar på.

Inner- och ytterväggar monteras ovanpå håldäcken..

Våningsplanen byggs upp av håldäck, 1200 mm breda.




