Bronsdalen 2.0

vision

Övergripande idé

1

Bygg billiga flexibla bostäder
så att människor kan få sina
bostadsdrömmar förverkligade.

2

Bygg för en stark social infrastruktur, med vård, omsorg och övrig
offentligt service lättillgänglig.

3

Bygg blandat såväl småhus,
flerbostadshus, likaså hyrt
som ägt boende.

Typbostad - sektion
Typbostaden utgår från ett typhus som
går att producera i stor skala för att
få storproduktionsfördelar. Typhuset
inrymmer dock stora möjligheter i
variation både innehållsmässigt och
gestaltningsmässigt.
I den här delen, med tre bostäder,
utgör den vänstra ett studentboende
med gemensamma ytor i den nedersta
våningen och sovrum i de två övre
våningsplanen.

6. En ny idrottsanläggning

skapar aktiviteter för barn
och unga i området.

1. Blanda upp i områden

där det endast finns en typ
av boende, både gällande
upplåtelseform och typ av
bostad (radhus, villor,
lägenheter).

I den mittersta bostaden bor
småbarnsfamiljen, som än så länge bara
nyttjar den översta våningen för förvaring.
Den sista bostaden ägs av ett äldre par
som valt att slå ut taket till vinden för att
få en luftigare bostad. Suterrängvåningen
skapar två naturliga ingångar på
våning 1 och 2 och de hyr ut det första
våningsplanet till ett yngre par.

8. Mindre attraktiva delar av

grönområden kan utnyttjas för att
skapa en trädgårdstad med nya
marknära bostäder i urban struktur.

7. Centrum med bl.a. bilpool/boendeparkering där befintliga

garagestrukturer nyttjas. Servicehus innehållande stadsdelsnämnd/kommunhus, närpolis, vårdcentral, bibliotek och
ungdomsgård. Bostäderna har olika upplåtelseformer:
ägarlägenheter, brf:er och hyresrätter.

9. Utveckla industri-

områden utan att ta bort den
industriella känslan. Tegelbyggnader och andra byggnader med karaktär bör
bearas och utvecklas.

2. Träbroar, cykelbanor

och lekodukter förbinder
delarna på ömse sida motorleden. Barn kan röra sig
fritt separat från trafiken.

Typbostad - läge
I slänten på ett lågutnyttjat
grönområde, utan höga naturvärden,
byggs nya bostäder på ett sätt som
aktiverar en tidigare öde och otrygg
genomfartsväg. Området har tidigare
präglats av flerbostadshus och den
nya bebyggelsen bidrar till en mer
varierad skala.

3. En ny skola

byggs och knyter
ihop områdena.

4. Småbyggnader, om-

klädningsrum, bastu mm
skapar goda rekreationsmöjligheter vid vattnet.
Även stadens scouterna
och optimistjolleklubb har
stugor i detta område.

5. Spårvagn

förbinder området
med stadscentrum

10. Äldreboende med

förskola i bottenvåningen
i naturnära läge.
Alla över 85 år har lagstadgad rätt att flytta till ett
anpassat boende.

