Sekvens av Rum Julia Christina Eneroth
Tre varierade rum - ett aktivt, öppet med uteservering och utomhusteater, ett lugnt,
avslappnande för vila och ett aktivt och omslutande marknadsstråk.
Bevarande - Så få ingrepp som möjligt har gjorts, även vissa enklare skjul har bevarats för
att bidra till variationen i skala som kännetecknar bebyggelsen.
Kompensation - Boende som förlorar sin privata gård får en ny dörr mot en annan privat
gård eller en egen balkong.
Skyltfönster läggs längs de nyupptagna gångarna genom hus för att inte förstöra befintliga
fasader.
Endast fyra fastigheter påverkas av förslaget.

Bostäder som kan ha butik i bottenvåningen efter behov.
Nyöppnad dörr mot den privata gården kompenserar
att den egna gården blir offentlig.

Boende kompenseras med
balkong för förlorad
privat gård.

Cykelreperatör för att få
in mer aktivitet i passagen.

Sektion A-A
1:100

Skyltfönster placeras i nybyggd vägg mot passagen
så behöver inte befintliga fasader förstöras.

Stor generell lokal som kan användas som ateljé,
konstskola, musikskola eller möteslokal för föreningar.

Sektion B-B
1:100
Segeltak medför att uteserveringen kan nyttjas även vid regn.
Bebgyggelsen skyddar mot vind och med varma filtar kan
resturangen servera mat nästan året runt.
Duken tillför även ett mjukt material som får rummet att upplevas
som mer ombonat.

Det till synes underdimensionerade köket lagar storkok av några
enstaka soppor/grytor om dagen. Tallriken hämtas direkt på
disken utan några väntetider vilket är praktiskt för de som har
kort lunch.
Storkoket håller även ner priserna så servicen
blir tillgänglig för fler människor och passagen inte enbart
kan nyttjas av över- och medelklassen.

Sektion C-C
1:100

Sektion D-D
1:500

Omsluten gång med småbutiker, cykelreperatör
och annan verksamhet. Mycket liv och rörelse.

Utomhusteater för spontana eller planerade
föreställningar, föreläsningar eller annan aktivitet

A
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Stor öppen gård med fri sikt mot kvarterets gårdshus.
Uteservering och utomhusteater.
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Privat trädgård för boende

Ny ingång för boende
erbjuder rundgång
och en genväg mot
universitetet och
sjuhusområdet

Befintlig (med fastighetsgränser)

Tillagt

/Borttaget

B

C

Mysig gård för en paus.
Bänkar där matsäck kan ätas eller
bok läsas medan man tittar på
folkströmmen genom kvarteret.
Oas mitt i passagen.

Illustrationsplan
1:500

Rörelse

Bottenplans användning
Verksamhet , Bostäder, ,
Ateljé , Resturang

Rum
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