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Nu är kvarteret Kubisten vid Telefonplan i Stockholm färdigbyggt
och de boende i 62 bostadsrättslägenheter flyttar in. ÅWL
Arkitekter har ritat huset, som byggts av JM. ÅWL har för huset
valt spännande färgkombinationer och detaljer som anknyter till
områdets industriella historia såväl som dess nya profil som ett
konst- och designcentrum.
Kubisten blir nu den senaste pusselbiten i den pågående
omvandlingen av Telefonplan. Det är det andra bostadskvarteret
som färdigställs i området runt Konstfack.
Kubisten är ett kvarter som är tänkt att synas och sticka ut, bland
annat genom sin orange och grå fasad och balkonger i mörk,
mönsterperforerad plåt.
- Vi har hela tiden haft en hög ambition med huset. Det ska ta
plats och samtidigt vara en del av den satsning på form och
design som nu blir allt viktigare för området, säger Olof Lotström,
ansvarig arkitekt för Kubisten på ÅWL Arkitekter.
Kubisten består av två sammanbyggda volymer, där den högre
delen har elva våningar och den lägre byggnaden har fem
våningar. På ena sidan av huset finns skogen på Hägerstensåsen
och på andra sidan finns den gamla fabriken, som blev nya
Konstfack efter att Ericsson lämnade för tio år sedan.
- Uttrycket är inspirerat av det industriella ursprunget hos platsen.
Alla delar av huset, som till exempel burspråk och balkonger,
anknyter till omgivningen, säger Olof Lotström.
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För mer information, kontakta:
Malin Pappila, ÅWL Arkitekter AB
Marknadsansvarig
+46 8 555 786 96
malin.pappila@awlark.se
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Om ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med
hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag
inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler,
landskap samt stadsplanering.
ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 60
arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har
uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är
Fredriksdal vid Skanstullsbron och kontorshuset Svea Artilleri, som
är certifierat enligt LEED.
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