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HSBs nya landmärke sätter Norrtull på
kartan
Utopia och Rosenbergs arkitekters förslag.
På tomten där Sankt Eriksgatan möter Norrtull har HSB Stockholm låtit tre
arkitektsamarbeten rita på en helt ny ingång till staden. Meningen är att
fastigheterna ska skapa en ny mötesplats för det i dagsläget ganska anonyma
Norrtull.
- Vi ser en stor potential i Norrtull. Här kommer en helt ny stadsdel att knyta
an till innerstaden, och här vill vi placera en byggnad som blir ett landmärke

för Stockholm, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.
Det utvalda arkitektsamarbetet Utopia och Rosenbergs arkitekter har ritat ett
hus bestående av tre delar, en bottendel i betong med bland annat publika
funktioner, en mellandel i stålkonstruktion och en topp i trä. De olika delarna
uppfattas ha staplats på varandra visuellt och ger fastigheten ett innovativt
uttryck. Equator Stockholm och Mojangs förslag innefattar lägenheter med
egna kök och gett gemensamt kök högst upp på bostädernas tak. Meningen
är att skapa rum för samvaro och en hållbar livsstil utifrån ett
energiförbrukningsperspektiv.
Genom en tävling i dataspelet Minecraft har personer från hela världen
kunnat bidra till hur lägenheterna ska utformas. Den fastighet som Berg/C. F.
Moller Architects/DinellJohansson föreslår har dubbelskalsfasad med gröna
vinterträdgårdar och innefattar en stor variation av lägenhetstyper för att
passa olika bostadsbehov. Genom en ”HSB-Hub”, den gemensamma lobbyn,
erbjuds flera servicefunktioner för att skapa ett mervärde och synergieffekter
för individen, föreningen, staden och hela Norrtull.
Norrtull är den tredje och sista platsen i HSBs jubilumstävling. De tre
arkitektkontor som tävlar om att bygga Sveriges nya landmärke har även
lämnat in förslag till Västerbroplan och Tekniska Nämndhuset på
Fleminggatan. Den slutgiltiga vinnaren kommer att utses på
Bostadsrättsmässan den 23 november.
Läs mer om tävlingen på www.hsb.se/stockholm/2023
Läs mer om tävlingsbidragen www.hsb.se/stockholm/2023/bidragen
HSB Stockholm på Facebook https://www.facebook.com/HSBstockholm
Direktlänk till
omröstningsapplikationen: https://www.facebook.com/HSBstockholm/app_53
2283563494727
För mer information, kontakta:
Håkan Falk, vd HSB Bostad, 010-442 02 62, hakan.falk@hsb.se
Linda Annwall, affärsområdeschef Medlem och Marknad HSB Stockholm,
0734-034254, linda.annwall@hsb.se

Bilder hittar du på
http://www.hsb.se/stockholm/2023/press/pressmeddelanden

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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