
Detta projekt tar sitt avstamp i en idé om kollektiva rum och platser, som kan stärka relationerna mellan 
människor i ett grannskap. I ett socialt grannskap blir kvaliteten på materialen och omsorgen om 
detaljer i arkitekturen viktig. Jag tror att de arkitektoniska och materiella förutsättningar våra bostäder 
erbjuder, är avgörande för om människor upplever bostaden som ett ”hem”: hem som i betydelsen av ett 
socialt sammanhang; en plats i staden att känna förankring till; ett hem där man bor i relation med sina 
grannar. Människor tenderar att uppehålla sig på platser där man trivs. Kärnan i projektet är därför att 
undersöka kopplingen mellan sociala kvaliteter i bostadsmiljön och arkitekturens materialitet. 

Fonden för projektet är den aktuella situationen för det svenska bostadsbyggandet år 2018. Sverige 
upplever sedan många år tillbaka en närmast kronisk bostadsbrist. Marknadskrafterna styr oss att 
bygga i de mest attraktiva lägena - inte för de människor - unga och resurssvaga - som står längst ifrån 
bostadsmarknaden. Samtidigt har standardiseringen gjort att kvaliteten på det vi bygger är varierande, 
stundom under all kritik. Vår tids stora ödesfråga - klimatförändringarna - kräver ett nytt tänkande 
för hur och med vilka material vi bygger. Dessa utmaningar lockade mig att gestalta ett bostadsprojekt 
i Södra Sofielund, Malmö - en gammal arbetarstadsdel som står långt ner på bostadsutvecklarnas 
prioriteringslista.

Projektet består av en undersökande och en gestaltande del. I min undersökning om grannskap och 
material har jag läst litteratur, deltagit i seminarier och besökt experter på träbyggande från Skåne till 
Norrbotten. Min ambition är att projektet kan bidra med en diskussion kring frågorna:

Vilken relation vill människor ha till sina grannar?
Hur kan bostäder av trä skapa sociala kvaliteter i gränssnittet mellan material och användare?
Vilka är möjligheterna och begränsningarna inom dagens moderna träbyggande?
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Sociala gränssnitt
- Livet på gården och samspelet mellan grannar i ett kvarter av trä.


