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I detta diplomarbete har vi valt att transformera en befintlig
byggnad till ett kollektivt boende. Stockholm är på många sätt en
utsträckt stad och vi bestämde oss för att begränsa prospektering
inom räckhåll för tunnelbanan. I vår utforskning av de olika
stadsdelarna fann vi karaktäristiska uttryck knutna till sitt
sammanhang och dess historiska bakgrund. Stockholm har en stark
stadskärnan med satellit förorter som sträcker sig längs tunnelbanan
med stora grönområden emellan. När staden växer sig större har
bostadsområden nära cityk ärnan blivit mer och mer urbansiserade
vilket kännetecknas av en tätare stadsbild. Under vår resa besökte
vi också flera kollektiva bostadsprojekt och pratade med de boende
där för att få en större förståelse för hur kollektiva levnadssätt
fungerar i praktiken och för att få en känsla av atmosfären.
Vi fann mystiskt hus strax utanför stadskärnan i
ett område kallat Midsommarkransen. Vid en närmare titt upptäckte vi
att storleken på fönstren hade reducerats och dörrar hade täckts.
Vår första tanke var att byggnaden hade förvandlats från ett
bostadshus till något annat. Vad är detta något annat? Vi försökte
ta reda på vilken typ av byggnad det var, men utan några läsbara
tecken från utsidan om vad som försigick innanför väggarna samt
begränsade möjligheter att komma in kunde vi bara spekulera. Men
porten till gården var öppen och vår nyfikenhet tvingade oss att gå
in och försöka lösa mysteriet. Vi följde en stor betongvägg på
baksidan av huset med en tillhörande parkeringsplats, en del av
huset som sträcker sig ut i en halvcirkel, träd och buskar och ett
litet berg på bakgården. Längre bak fann vi ett ännu större område
som visade sig på den lilla klippan. Vi klättrade upp på klippan för
att få en överblick över situationen. På vår klättingstur ner såg vi
en bil som kom inkörandes och en man klev ut och frågade oss vad vi
gjorde där. Vi förklarade vårt intresse för byggnaden och fick
svaret på vad det var; en telecomstation. Byggnaden har fungerat som
telecomstation från dess begynnelse, men många av utrymmena står
idag tomma då teknologien utvecklats och det som en gång krävde 100
kvadratmeter får nu plats på 2 kvadratmeter.
”Många av rummen har lämnats tomma precis som det var och att gå in
i dem upplevs som att resa tillbaka i tiden "
Man vi träffade på platsen

Med ritningar vi fick från Stadsbyggnadskontoret gick att läsa att
huset byggts i tre faser mellan 1937-1968 med små tillägg och
ändringar efter det.
Vi spenderade en vecka i Stockholm och varje dag tog vi oss en tur
till byggnaden för att lära känna den så gott vi kunde. Eftersom vi
inte fick tillstånd att komma in var det än viktigare för oss att
dissikera varje millimeter utifrån och drömma och spekulera i dess
insida.

