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Teman 

Blanda  stort och smått 



Blanda  material 



Blanda  skola med stadskvarter 



Blanda  funktioner 



Blanda  trafikslag 
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Blanda, komplettera och länka, stadsdelar 



Teman 
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Tema 1: 

 

Blandning 

blandning  
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rattar och knappar att 

nyttja 
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”30 sekunder – 30 år” 

Blunda -  frammana bilden av en värld Du 

önskar Dina nära och kära – hur ser det ut där 

Du besöker Ditt barnbarn… 

…hur ser det ut? 
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”företagspark” 
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Tänk stad  

- tänk inte  
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Tema 3: 

 

Skala 
Skala 







 

 



Lågt och tätt 





















Jan Gehl:       First we shape the cities  

- then they shape us 
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Bruno Taut 





Bro C /  Arken Arkitekter 
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bostäder ovanför verksamheter                 Bro C / Arken Arkitekter 









































Lågdel fram mot hörnet  Folkungavägen/Birgittavägen 



Individualisera – i funkifierade resp tradis varianter 





Verksamhetslänga framför stora husen  

            -  som i Tübingen 





 komplettering – 

i st f förtätning 



Pocket shops - till fördel också för centrum -  jfr Grosvenor Estate’s linje 



Stadsradhus / bokaler,   Borlänge   -  två kvarter vid sidan om torget 



Tyresö strandtorg   -  tre km från stora Tyresö C 

förbered för ’corner shop’ 



”Individualiserade – bejakade arvet”,   om-/tillbyggd garnison,  Tübingen 



cykelverkstad som växte,  Tübingen 



tre upplåtelseformer i samma kvarter, villa, parhus & ff-hus,    Tübingen 



 

 



FÖP Ön, Umeå  - förslag som utmanades 



stadsbyggnad, eller uppställning av hustyper? 
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Storstorskalighetens argument lever… 



Vad vill vi – vad bör vi 
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Vad vi vill = vad vi bör  
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tankespår: 
tidigarelägg kreativiteten  -  STEP 

attraktionsplanering 
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Värdeplanering - 

i st f exploatering 









 

 


