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Innehåll:

Gårdsplan

Innehåll och övergripande gestaltning
Kvarteret innehåller bostäder med bostadskomplement och en förskola med fem 
avdelningar, som har sin gård mellan huskropparna. Byggnaderna skärmar av gården från 
Storängsleden, som har höga bullernivåer och riskhänsyn. Byggnaderna öppnar sig mot 
kvarterets gröna mittstråk där förskolans gård samutnyttjas med grannkvarterets förskola.

Kvartersutformning och volym
Högre byggnadsvolymer och en tydlig vertikal fasadutformning mot Storängsleden. 
Indragna balkonger och omväxlande fasadmaterial bryter upp fasaden och ger den ett 
varierat och spännande uttryck. Lägre byggnadsvolymer längs kvartersgränderna med 
släpp emellan. Släpp och höjdvariationer möjliggör för bättre solinstrålning och ljus till 
förskolegård, bostadsgård och bostäder. Här finns också möjlighet till en gemensam 
takterrass. Gårdshusen har ett lekfullt taklandskap som ger intressanta vyer från 
omgivande gator och gårdar. 

Bottenvåningarna uttrycks med hög detaljering i material och komponenter. Markerade 
och inbjudande portar, cykelverkstad, förskola och lägenheter med tillhörande uteplatser 
kantar kvarteret. De olika aktiviteterna och karaktärerna bidrar till intresse, mångfald och 
säkerhet. Att kunna vistas ute i anslutning till sin bostad är en stor kvalité: Alla bostäder 
har därför minst en balkong eller uteplats och samtliga trapphus har en direkt utgång till 
bostadsgården. 

Förskola
Förskolan är placerad i byggnaden mot Förrådsvägen. Inne i kvarteret kan barnen leka fritt 
på förskolegården, som är strukturerad i olika zoner; den lugna, den rörliga och den vilda. 
Inom zonerna finns rumsbildningar för att ytterligare förstärka den variationsrika miljön. 
De lite äldre barnen kan också nyttja ytor som delas med förskolan i kvarteret bredvid.

Järntorget Bostad AB

Ca 150-170 lägenheter, med varierad storlek 1RoK till 4RoK. Förskola 
med fem avdelningar.  Parkering/cykelparkering för bostäder och förskola 
uppfyller Huddinge kommuns generella parkeringsnorm i zon A med 
moblityåtgärder.

Kvarter 10

Lindberg Stenberg Arkitekter AB

Takterrass med grönska och 
sällskapsytor.

Inbjudande och tydliga 
bostadsentréer.

Släpp och varierad höjd mellan 
huskropparna släpper in sol och ljus 
till bostadsgården och den lekfulla 
förskolegården.

Inbjudande bottenvåning med 
förskola, bostadsportar, cykelverkstad 
och studiolägenheter. Husvolymerna 
har olika höjd och förskjutningar 
som bidrar till en vertikalitet och ett 
varierat uttryck mot Storängsleden.

Förskolegård

Bostadsgård

Orienteringskarta 

Sedumtak
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Fasad mot Förrådsvägen

Gårdsmiljö
Gården är uppdelad i två delar. En bostadsgård en våning upp från gatunivå och 
en förskolegård i markplan, som också tillåts sträcka sig upp en bit på den övre 
nivån. Nivåskillnaden på förskolegården blir ett tacksamt inslag för naturlig lek och 
rutschmöjligheter. Förskolegården binds samman i en gemensam del som nyttjas ihop 
med förskolan i kvarteret på andra sidan stråket. Detta ger en sammanhållning mellan 
kvarteren och möjliggör för både mer yta och fler lekkamrater för barnen. Slänten mellan 
gårdarna kan även användas för dagvattenmagasin och planteringar.

Förgårdsmark
Förgårdsmarken som hör till kvarteret i den östra gränden kan användas för uteplatser, 
entréplatser med grönska, dagvattenhantering och cykelparkering vid portar.
Studiolägenheterna i bottenvåningen får en liten entrégård mot gatan, vilket ger 
gränden en varierad och bebodd känsla som även kommer besökare i området till del. 
Förgårdsmarken avgränsas mot gatan med klippta häckar, låga murar eller kantstöd och 
planteras med buskar och låga träd. 

Mot Storängsleden har kvarteret en större förgårdsmark som innehåller, kvartersgata, 
parkering och några mindre cykelhus. Marken utformas med omsorg så att den upplevs 
som en gatumiljö med gröna inslag.

Materialval, kulörer och detaljer
Materialpaletten går i varma toner med industriella influenser. En bas av tegel och puts 
med inslag av material som cortenplåt, glas och trä. Det är viktigt att kvarteret upplevs 
som en helhet men med variationsrikedom. Volymerna mot kvartersgränderna och 
gården byggs upp av en ljusare bas än fasaderna mot Storängsleden. Detaljeringsnivån 
ökas i byggnadernas bottenvåning med t.ex. speciella tegeldetaljer, glaspartier och 
avvikande sockelmaterial.

Det lilla extra
Kvarteret markerar infarten till området i korsningen Storängsleden/ Förrådsvägen med 
sin högre hörnbyggnad. Takfoten mot Förrådsvägen har en lekfull form med varierad höjd 
som sjunker mot kvarterets gröna mittstråk. Integrerade cykelverkstäder i fasad bidrar till 
att de boende gärna tar cykeln istället för bilen när man rör sig i närområdet.

Utsnitt, fasad mot Storängsleden

Lindberg Stenberg

Material- och kulörpalett
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