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ABSTRACT 

Jag har jobbat med att skapa en miljö som jag kallar ”interaktivt suburban”. En ganska klassisk 

förortstypologi men med offentliga rum. Jag har ritat fem bostadshus som ligger på en höjd i en fåra 

mellan Tyresö centrum, en skola och ett bostadsområde. Här finns närhet till många sporthallar och 

idrottsplatser. Förutom bostäder kommer här finnas projekthallar/eventspace och inrymda/ 

programmerade i husens bottenplan, som jag tänker att skolan, de boende och privata 

gallerier/företag kan utnyttja. Ett slags centrum för folkbildning, skapande och kultur. Formerna är 

generella men kan inhysa många funktioner. Bostäderna är inspirerade av retro funkisarkitektur. Jag 

har jobbat med gamla rumssamband och förnyat vissa delar av bostaden, framförallt köken och 

badrummen. En del dimensioner har krympt och därför är takhöjden i rummen högre för att 

kompensera. (2,70) Den öppna planen mot gatan framför husen ramas in av en skogsbeklädd brant 

ner mot skolan och fotbollsplanen. En plan anläggs mot bondevägen så att husen får en anslutning 

till gatan. På båda sidor av vägen/husen finns möjlighet att odla, leka och ha fest. Tomten är kraftigt 

terrasserad åt öst. Här ligger även ett boendeparkeringshus. Målet är att locka Tyresöborna tillbaka 

till förorten eller att det i alla fall ska finnas attraktiva boenden för dem att flytta tillbaka till, efter att 

de som unga vuxna kanske bott i innerstan. Förhoppningen blir att eventspacen kommer skapa liv i 

området även på kvällarna. Generatorer för detta bygge har vart punkthus från 70-talet, 

planlösningar från 40-talet och samtiden när det kommer till offentliga rummet och 

markbehandlingen. Jag har plockat bland referenser inom svensk 1900-talsarkitektur i processen. 

Ambitionen är att skapa en dynamik i sovstaden. 

 

ABSTRACT 

I have tried to create an environment that I call “interactively suburban”. A classic suburban typology 

but with public rooms. I have designed five residential building located on a hill in a furrow between 

Tyresö center, a school and a residential area. It offers proximity to many sports halls and sports 

fields. In addition to housing, I’ve drawn projects halls and event spaces programmed into the 

buildings' ground floor. I think that the school, residents and private galleries / businesses can utilize 

these. A kind of center for adult and child education, job creation and culture. The shapes are general 

but can accommodate many functions. The homes are inspired by retro functionalist architecture. I 

have worked with old room connections and renewed some parts of the home, especially kitchens 

and bathrooms. Some dimensions have shrunk and therefore are cathedral ceilings in the rooms 

higher to compensate. (2.70 ) The open plan onto the street in front of the houses are framed by a 

forested steeply down to the school and the football field. A plan is built against the peasant way so 

buildings will have a connection to the street. On both sides of the road / houses there is the 

opportunity to grow seeds, play and have fest. The site is heavily terraced to the east where I’ve  also 

located a resident’s car park. The goal is to attract Tyresö residents back to the suburbs or that in all 

cases there should be attractive places for them to move back to, after that those who are young 

adults might have lived in the inner city. The hope is that the event spaces will create life in the area 

even in the evenings. Generators for these buildings are tower blocks from the 70s, floor plans from 

the 40's and the present when it comes to public space and soil treatment. I have picked among 

references in Swedish 1900s architecture in the process. The ambition is to create a dynamic in the 

bedroom community. 



Jag har jobbat med att skapa en miljö som jag 
kallar interaktivt suburban. En ganska klas-
sisk förortstypologi men med offentliga rum. Jag 
har ritat fem bostadshus som ligger på en höjd 
i en fåra mellan Tyresö centrum, en skola och 
ett bostadsområde. Här finns närhet till många 
sporthallar och idrottsplatser. Förutom bostäder 
kommer här finnas projekthallar/eventspace och in-
rymda/programmerade i husens bottenplan, som jag 
tänker att skolan, de boende och privata galler-
ier/företag kan utnyttja. Ett slags centrum för 
folkbildning, skapande och kultur.Formerna är ge-
nerella men kan inhysa många funktioner.
Bostäderna är inspirerade av retro funkisarkitek-
tur. Jag har jobbat med gamla rumssamband och 
förnyat vissa delar av bostaden, framförallt 
köken och badrummen. En del dimensioner har kry-
mpt och därför är takhöjden i rummen högre för 
att kompensera. (2,70)
Den öppna planen mot gatan framför husen ramas in 
av en skogsbeklädd brant ner mot skolan och fot-
bollsplanen. En plan anläggs mot bondevägen så 
att husen får en anslutning till gatan. På båda 
sidor av vägen/husen finns möjlighet att odla, 
leka och ha fest.Tomten är kraftigt terrasserad 
åt öst. Här ligger även ett boendeparkeringshus.
Målet är att locka Tyresöborna tillbaka till 
förorten eller att det i alla fall ska finnas at-
traktiva boenden för dem att flytta tillbaka till 
efter att de som unga vuxna kanske bott i inner-
stan. Förhoppningen blir att eventspacen kommer 
skapa liv i området även på kvällarna.
Generatorer för detta bygge har vart punkthus 
från 70-talet, planlösningar från 40-talet och 
samtiden när det kommer till offentliga rummet 
och markbehandlingen. Jag har plockat bland refe-
renser inom svensk 1900-talsarkitektur i proces-
sen. Ambitionen är att skapa en dynamik i sovsta-
den.
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Tegelmäster AB

Malmövägen

233 64 Bara

T. 040-54 22 00

F. 040-54 22 19
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Resultatet av dina val

Förband:Förband:Förband:Förband: Munkförband 1   /   Fogfärg:Fogfärg:Fogfärg:Fogfärg: Böste

NamnNamnNamnNamn: 1.1.05
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 1.1.05
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 80 %

NamnNamnNamnNamn: 2.4.45
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 2.4.45
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 10 %

NamnNamnNamnNamn: 1.2.01
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 1.2.01
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 10 %

Klicka här för att förbereda konfiguration
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Resultatet av dina val

Förband:Förband:Förband:Förband: Munkförband 1   /   Fogfärg:Fogfärg:Fogfärg:Fogfärg: Vitemölle

NamnNamnNamnNamn: Royal Moon
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 1.7.02
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 80 %

NamnNamnNamnNamn: Royal Rain
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 3.7.12
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 10 %

NamnNamnNamnNamn: 1.2.01
KatalognummerKatalognummerKatalognummerKatalognummer: 1.2.01
BlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocentBlandningsprocent: 10 %

Klicka här för att förbereda konfiguration
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