PROJEKT THE GARDEN

TEMA
Sten i
utemiljö

HÅRD TRÄDGÅRD
år 2007 beslutade Danderyds kommun
att upplåta marken runt det gamla
Tekniska nämndhuset till kontor och
bostäder.Tio år senare står The Garden
klart: ett bostadshus längs Noragårdsvägen och Klockar Malms väg med 33
lägenheter.
Kändismäklaren Fredrik Eklund har
beskrivit The Garden som ett exklusivt
drömboende för dig som ”söker lyxig
rymd och gröna uterum” och byggherren
Åke Sundvall fick snabbt sätta upp den
för Stockholm i dessa dagar typiska
skylten ”SLUTSÅLT”. Inflyttningen är
klar sedan före sommaren.
Total Arkitektur har lagt tonvikten
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på att skapa ett boende som har stark
koppling till de gröna omgivande
rummen, därav namnet The Garden.
Bland annat är rummen ”placerade i fil
för att skapa långa siktlinjer som stärker
kontakten med utsidan”. Lägenheterna
har balkonger eller uteplatser på 15–25
kvadratmeter, samtliga vänder sig mot
den trädgårdsutformade gården, som
bland annat innehåller föreningens
gemensamma odlingskärl och grillplats.
stenarbetena utgörs av en huvudentré – en portomfattning – och fasadsockel
i Flivikgranit som både fyller en avgränsande och välkomnande funktion.

– Vi har bland annat utgått från den
mur av natursten som fanns kvar från
tiden då nämndhuset stod på platsen. Det
är ett sätt att både knyta an till platsens
historia men också förena kvarteret med
omgivningen, säger Caroline Fleming,
arkitekt vid Total arkitektur.
Genom olika bearbetningar har man
skapat en dynamik där stenen markerar
både rörelse och avstånd i förhållande till
människorna på platsen.
– Vi går från klovyta och krysshamrat
i markmurar och sockel mot gaturummet till blankpolerat närmast entréerna,
där de boende rör sig, säger Caroline
Fleming. n
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Olika bearbetningar skapar
en dynamik där stenen
markerar både rörelse och
avstånd.

Arbetet med den nya
muren har utgått från den
mur av natursten som
redan fanns på platsen.

Balkonger och uteplatser
vetter mot den trädgårdsutformade gården.


▼

Projekt: The Garden.
Beställare: Åke Sundvall.
Arkitekt: Total Arkitektur.
Stenleverantör: VE Sten.
Stenentreprenör: Sehed Fasad.
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