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Koncept
Min ingång i projektet var att undersöka hur man kan 
bo värdigt på äldre dagar och vilka behov som uppstår. 
Undersökningen visade att frånsett att äldre rör sig 
på mer begränsade ytor så är behoven inte så olika 
som man kan tro. Istället för att fokusera på äldre har 
jag därför lagt vikt på en bostad som ska klara livets 
prövningar oavsett om det gäller ett brutet ben, rullstoll 
eller ålderdom. Bostaden ska kännas trygg, stabil och 
beständig. Samtidigt vill jag att den ska värna om den 
enskilda personens privata sfär och i hela bostadsom-
rådet finns en gradient av olika offentlighetsgrader.

1   tyresö centrum och skola 1:20 000

2   nytt område
 Bostäder
 Innergård
 park
 Lekpark
 tillägg skola
 Befintlig skola
 Uteservering
 Fotbollsplan grus

3   olika zoner av privat/offentlig miljö

4   en undersökning av hur man skapar en plats att bo, leva 
och åldras med värdighet.

pLatSen
tyresö kommun är fyllt med natur- och friluftsområden, 
men anlagda parker saknas. tyresö har en växande 
äldre befolkning och åldersnittet är högre än i det 
totala snittet för landet. Man är i behov av mer tillgäng-
lighetsanpassade boenden. tyresö gymnasieskola 
har för stora lokaler och behöver minska ytan till en 
tredjedel. Diskussioner finns om att flytta skolan till 
mer centrala delar av tyresö. Idag ligger den längs ett 
stråk som går från centrum rakt söderut till badplatser 
och friluftsområden. Gång och cykelstråket är en gam-
mal landsväg som slingrar sig kring i dalen kring mer 
kuperad terräng men även mindre ängsmarker.

BoStaDSoMråDet
Bostäderna ligger på samma yta som en del av 
gymnasieskolan idag finns. Det innebär att mer än 
hälften av skolans befintliga lokaler rivs för att ge 
plats till bostäderna. Skolverksamheten behålls dock 
i de bevarade lokalerna med ett nytt tillägg som 
öppnar upp verksamheten för kommunens invånare. 
Gymnasieskolan har idag en yrkesförberedande 
inriktning. Genom nya lokaler kan den utvecklas och 
ge mervärden åt både elever och invånare där elever 
får praktisera sina kunskaper. café, restaurang och 
frisörsalong blir nya inslag i området som skapar en 
daglig aktivitet i ett område med mycket bostäder. en 
offentlig park skapar en tydligare och tillgängligare 
koppling av bostadsområdena, skolan och gång-
stråket. parken tillgodogör möjlighet att på närmre håll 
uppleva grönområden för dem som inte har möjlighet 
att röra sig på skogsstigarna i tyresö.

Borta Bra Men heMMa BäSt
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nästa sida

1   “Box method” med 
bärande ytterväggar

2   rött handslaget tegel 
med vita fogar

3   Lilla blixtmunkförbandet

4   Standardtegel 
62x120x250 mm

5   tryckt fog för att betona 
teglets form och materialitet. 
Ljus fog för att framhäva 
murverkets komplexa  

sammansättning. Mellan-
liggande fog sidan 13 mm, 
ovan 30 mm.

6, 7 husform från omgivan-
de skog och typisk 50-tals 
villa

8   Fönstrenöppningen är 
900 mm från golvet

9   Loftgångarna blir ett 
extra utrymme som har fler 
användningsområden än en 
vanlig trappuppgång

10   Sträckmetall i guldfärg



UppLeveLSe
en bostad är mer än ett fysiskt skydd. Bostad är bland 
annat en trygghetszon där den boendes personlighet 
ska få utrymme. Den ska klara av att förändras genom 
tid. Byggnaden ska tåla slitage och med värdighet stå 
sig genom åren. Jag vill att den boende ska uppleva 
sitt hem som en vacker och trivsam plats att vara 
stolt över och längta till. även om livet i och utanför 
förändras ska man kunna lita på det skydd själva byg-
gnaden alltid kommer att ge.
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KonStrUKtIon
husens konstruktion är ett bärande ytterskal av tegel 
med bjälklag i betong och sadeltak med en ramverk-
stakstol i trä. husens hela yttre skal inklusive taket 
består av handslaget rött tegel med ljus fog.  Det är 
murat med ett munkförband. tegelväggarnas kanalmur 
har en bärande insida och en skalmur på utsidan. varje 
bostad bygger på punkthusprincipen där volymerna ad-
derats på höjden. Man når lägenheterna genom loft-
gångens trappa eller hissen som kopplar till tre lägen-
heter per plan.

hUSForM
husens yttre form har inspirerats av den omgivande 
skogen som är en viktig del av tyresö samt en fören-
klad form av en villa som är en typisk bild av en trygg 
och stabil boendeform.

rUM
väggarna på insidan av huset är tunnputsade så att 
teglets struktur syns och uppfattas som genomgående. 
öppningar finns i minst tre väderstreck i lägenheterna 
som alla är genomgående. Fönstren är placerade så 
att man kan se ut sittandes men ändå ha en skyddad 
insyn. Skjutdörrar i lägenheterna gör möbleringen mer 
flexibel, ökar rörelseytan med avsaknad av svängradie 
och kan underlätta för dem med rörelsehinder. Lägen-
heterna har trägolv för en varm, mjuk känsla utan hårda 
ljud.

LoFtGånG
Loftgången skapar en gemensam plattform för möten 
mellan grannar. att möta och känna sina grannar ger 
den boende en tydligare förankring till sin bostad. ytan 
precis utanför bostaden blir en plats för personliga ut-
tryck och praktiskt avställning. på loftgångens räcken 
kan en sittmöbel hängas och förflyttas efter behov. 
trappan är ett smycke som kopplar samman bostaden 
med grannar på olika våningsplan. Den skapar möten 
mellan boende i de olika husen och binder samman 
loftgångarna med varandra.

MaterIaL
Med rött tegel vill bostäderna utstråla trygghet. tegel är 
ett material som står sig över tid. ett handslaget tegel 
tillsammans med valet av förband ger intryck hant-
verksmässigt kunnande och löfte om att huset kommer 
stå kvar generation efter generation. Upplevelsen av 
människan i konstruktion och material kommer ge den 
boende starkare närvaro av byggnaden.

teKtonIK
Fönsteröppningarna är inramade av rött tegel som 
fortsätter från utsida och in för ett uttryck av massiv 
tegelkonstruktion. Fönsterglasen är placerade på mit-
ten av fönsteröppningen och förskjutningen av tegel-
blocken i fönsterramen ger möjlighet till god isolering 
samtidigt som det ger förståelse för väggens tjocklek. 
Fönsterramen skjuter ut några centimeter på utsidan 
och skapar en tunn skuggram. 
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nya bostäder1:800

a

a

b

b

befintliga platsen 1:3000

aa   befintliga platsen 1:3000



c

d

b

e

a

vänster typplan 1:200 

höger detaljsnitt 1:40

a   takkonstruktion tegeltak
tegel 120 mm, snedskuren fog, bitumen 
takpapp, plywood 30 mm, takstolar 150 
mm, mineralull 300 mm, betong 180 mm

b   väggkonstruktion kanalmur
tegel 120 mm, tryckt fog, kramla mellan 
fasadmur och bakmur, luftspalt 40 mm, 
mineralull 60 mm, mineralull 160 mm, 
tegel 120 mm, slät fog, tunnputs

c   golvkonstruktion kök
trägolv 20 mm, isolering med golv-
värmesystem 30 mm, betong 180 mm

d   markkonstruktion betongplatta
trägolv 20 mm, avjämningsmassa med 
golvvärmesystem 60 mm, isolering 80 mm, 
betong 400 - 800 mm, fuktspärr, isolering 
160 mm, makadam, fiberduk

e   vattenavrinning
stålprofil ersätter tegelsten och leder 
regnvatten ut till sidorna av huset

Thingsaregoinggreatinournew

home.IhopeyouandDadcan

cometovisitthissummer.

Well,Ibettergetgoing.

DearMom,
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fasad söder 1:200

fasad norr 1:200 fasad öster 1:200

fasad väster 1:200



Sektion aa 1:100



Sektion bb 1:100



Fasad 1:20

Fasad 1:20


