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mellan tre kullar i den naturrika Stockholmsförorten Tyresö. 
Byggnaden har gjort sitt som funktion av en skola. 
Byggnaden har gjort sitt för att stå pall för människan och 
naturen. Nu har den börjat förfalla. Fuktskador, otäta 
fönster och allmänt slitage har gjort att Tyresö kommun har 
besätmt sig för att renovera eller bygga om skolan till 
bostäder. 

Ett nytt bostadskvarter i ett naturlandskap där bebygelsen 
ligger som öar utan att förhålla sig till varandra med endast 
naturen som sammanbinder dem. 

Där det byggda är symbol för människas exelllence är det 
förfallna en symbol för människans misslyckande. En 
blandning av de båda symboliker skapar en ödmjuk 
bebyggelse som visar på tiden och människan och natrens 
sammanrbete. Inte på dess kamp att bemästra den andre. 
Under en visst stadie ser det som håller åp att byggas och 
det som håller åp att öfrfalla likadant ut. När endast den 
bärande konstruktionen står på platsen är det enda som 
skiljer dem åt hurvida naturen tagits bort eller tagit över. 
Under stiadier av ofärdighet och förfall  är det upp till 
betraktaren att skapa sig en bild av hur det har sett eller 
kommer se ut. En bild format av personens egna minnen 
och förväntningar. Detta har fashinerat mig  otroligt och fått 
vara styrande i projektet. Likaså att jag vill skapa ett kvarter 
med mervärde och identitet. Där det gammla och nya 
möts. Både på en mänsklig och byggd nivå.

Ritningsstorlekarna denna presentation är i halvskala.  

The Ruin Neighborhood

Tyresö Gymnasium located in a grove between three hills in 
the nature-rich suburb of Stockholm, Tyreso. The building 
has done its purpose as a function of a school. The building 
has done its part to stand stool for man and nature. Now it 
has begun to decay. Moisture damage, leaky windows and 
general wear and tear has resulted in that Tyresö city has 
decided to renovate or rebuild the school to housing.

A new residential area in a natural landscape where the 
neigborhoods are situated like islands without relation to 
each other and with only the nature that link them together.

Where the built is the symbol of man's exelllence is the 
decay a symbol of man's failure. A mixture of the two 
symbologies creates a lowly buildings showing the time and 
man and natures colaboration. Not the struggle to master 
the other.

During a certain stage sees what keeps indictment to be 
built and what keeps indictment that overdue the same. 
When only the supporting structure stands on the site, the 
only thing that separates them prima facie nature removed 
or taken over. During stages of incompleteness and decay, it 
is up to the viewer to create a picture of what it has been or 
will become.  An image based on the viewers own memories 
and expectations. This has fascinated me and got to be the 
rulers of the project. Likewise, I want to create a block with 
added value and identity. Where old and new meet. Both in 
the human and built level.

The drawings in this presentation is presented in half-scale.

Mattias Floxner
KTH School of Architecture
2014



Nacka

Stockholm

Tyresö
Värmdö

Haninge

Huddinge

5 km

5 km

RUINKVARTERET
Tyresö

Matt ias F loxner

Tyresö gymnasium är omgivet  av 
skog och natur.  Byggnaden och de 
närmaste bostadsområdena l igger 
som öar i  landskapet.  Naturen är  det 
enda som den förhål ler  s ig t i l l .  

Jag gör om gymnasiet  t i l l  bostäder 
genom att  r iva gymnasiet  men be-
hål la den bärande betongstommen. 
Sedan sågas hål  ut  i  b jä lka laget 
för  nya byggnader och l jus ins läpp. 
Den ILÄnt l iga betongen får  en ny 
funkt ion som balkonger,  uteplatser, 
gångstråk och lof tgångar. 
Ett  kvarter  skapas t i l lsammans, och 
i ,  ru inen av gymnasiet . 
De nya byggnaderna som sätts in har 
en rå och ofärd ig estet ik.  Det byg-
gda som för fa l l i t  och det nya som 
byggs ser i  en fas l ikadana ut .  Det 
enda som ski l jer  dem åt är  naturen 
som tagi t  över e l ler  tagi ts bort .  I  det 
för fa l lna och det ofärd iga försöker 
betraktaren v isual isera hur det har, 
e l ler  kommer se ut .  En b i ld skapat 
av minnen och föväntn ingar l iknande 
hur man ser på l ivet . 

TYRESÖ GYMNASIUM
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