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Kvarteret Ungraren i Blackeberg är nu färdigbyggt och
inflyttningen pågår i de 70 hyresrätterna. De tre punkthusen är
lågenergihus och är utformade för att passa in i stadsdelens
typiska 1950-talsmiljö. Husen har ritats av ÅWL Arkitekter, och
beställare är Svenska Bostäder.
I dagarna pågår inflyttningen i det sista av husen i kvarteret
Ungraren i Blackeberg. Där har tre punkthus med åtta våningar
byggts i klassisk folkhemsmiljö, ett stycke från Blackebergs
centrum.
- Målsättningen har varit att använda enkla volymer med vackra
proportioner. Utöver det använder vi balkongernas färgsättning
som pricken över i:et. Vi har även arbetat särskilt med
entréernas utformning så att de ska kännas välkomnande, säger
Per Wångstedt, ansvarig arkitekt för Ungraren vid ÅWL Arkitekter.
Husen är lågenergihus med passivfunktion. De är mycket välisolerade och tar till vara värmen som uppstår i husen, och som kommer från såväl människor som hushållsmaskiner.
Kvarteret är tänkt att passa in bland punkthusen som finns utefter
Björnsongatan. På husens baksida finns en park som sträcker sig
till Blackebergs centrum.
- Gröna och vackra bostadsgårdar har ersatt den sly som tidigare
fanns mellan parken och gatan. Det kan vara detta som oväntat
nog gör att det känns som att parken kommit närmare gatan och
blivit mer tillgänglig än förut, säger Per Wångstedt.
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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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