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Platsen och byggnaden

Sundbyberg har en jämn blandning av bostäder och kontorslokaler men däremot ingen självklar plats för
integration tillsammans med utövande av kulturverksamhet
Bebyggelsen är indelad i ett rutnät och består till stor del av lamellhus, med gavlarna mot tågspåret som
på så sätt delar stadsrummet i två olika områden.
Sturegatan fungerar idag som en kommersiell huvudgata med butiker och ett jämnt flöde
av trafik och människor. Hela området präglas av en höjdskillnad som sträcker sig norrut mot Råstasjön och 
tecknar tydligt upp en suterräng längst Tallgatan som löper parallellt längst tomten.

Fastigheten Kronan dominerar tomten med en 14 vånings tegelbyggnad som lägger det befintliga
parkeringshuset i skugga. Mellan dessa två huskroppar utgörs en mörk bakgård som idag
inte bjuder in till aktivitet eller upplevs som attraktivt på något sätt.
För att få ändring på det blev det viktigt att arbeta med ljusinsläpp ovanifrån samt att jobba med platsens lutning.
Dessa två parametrar har varit huvudfokus under gestaltningen och har genererat en halvcirkel av det gamla
parkeringshusets fotavtryck. Ytan utanför har blivit en tillhörande gård som bjuder in till spontana möten,
samtal och upplevs som att den sedan rinner in i byggnaden från Tallgatan.

Program

Kulturvalen är en plattform för folkbildning med fokus på integration, där människor från olika delar av världen 
kan träffas och inspireras av varandra samt av kulturell sysselsättning av olika slag.
Huset erbjuder både regelbundna kurser samt har lokaler och resurser som bjuder in till spontan aktivitet där 
deltagare kan utforma sin egen sysselsättning samt på sikt utforma egna studiecirklar.
Även fast aktiviteterna sker på specifika platser så råder en öppenhet och transparens i Kulturvalen och det är i 
mötena mellan aktiviteterna som programmets olika funktioner vävs in i varandra och där mycket av det
informella utbytet av erfarenheter kan ske.

Siktlinjer genom byggnaden blev viktigt för att möjliggöra denna integration mellan olika situationer, samt att 
utrymmet emellan aktiviteterna möjliggör för andra spontana aktiviteter att uppstå.
Bland nyanlända i Stockholm bor många i eget boende genom släkt eller bekanta, därför finns det ett behov av 
att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper på en inspirerande plats. Även på de asylboenden som finns i 
Stockholm saknas informella och bekväma mötesplatser.
Kulturvalens program baseras på berättande av olika former, drama, film, musik, måleri är några exempel på
uttrycksformer som sysselsättning men självklart lämnas ett utrymme i programmet för att möta de behov och 
aktiviteter som efterfrågas.
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Med tillägg av ett 20-tal boenden uts-
ridda över länet för ensamkommande 
minderåriga.
De innefattar ofta 15-30 personer per 
boende och drivs av privata aktörer.

Även transitboenden där personer 
vistas endast ett par dagar medan de 
inväntar boende på annan ort finns 
fördelade över regionen.
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Rumsindelning

Programet är uppdelat i slutna och öppna rum

De öppna rummet består av glasväggar utan tak medan de slutna rummen är 
uppbyggda av massivträ. Tidigare under projektet ville jag undersöka hur man 
kunde avgränsa de olika rummen med nivåskillnadet istället för solida väggar. 
Men kom fram till att visa funktioner behöver separeras på grund av ljud insyn 
bland annat. Därför är rummen som inte kräver samma ljusförhållanden 
placerade i markplan eller under, för att sedan bära upp de öppnare rummen 
som har överblick genom byggnaden.
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Snittet är draget längst byggnadens 
högsta punkt, avrining sker därför 
bakåt i detta perspektiv
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Konstruktionen är uppbyggd av 14 limträbågar som 
fästs i betongplattan med inlimmad skruv i botten.
De bär upp böjda sekundärbalkar av limträ som får 
stöd av tvärliggande balkar i linje med limträbågarna.
Taket är klätt med glas för maximalt ljusinsläpp,
mellan varje glasparti är en plåtlist placerad för att 
dölja glastaket från marknivå.
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Elevation Vy mot öst




