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C-C': En entre som är öppnar sig mot båda sidor och släp-
per in solljus.

B-B': Större tvättstugor och ett aktivitetsrum intill.  Entrée-
rna på baksidan har fått en öppen plats som trappar upp 
mot vägen. 

A-A':Passagen vid hus 10 breddas och här placeras även 
ett litet gym och en "gratis second hand shop" där grannar 
kan byta gamla saker med varandra. Fiberoptik leder ner 
riktigt solljus i trapphuset.

Så beskriver en elev på Bergsjöskolan det stora huset på Tellusgatan i Begsjön. 
På grund av sin böjda form har det i folkmun fått namnet Bananhuset.

Familjebostäder, som äger huset bad oss att undersöka hur man genom 
upprustning och omplanering skulle kunna höja dess standard. Då inga 
större förändringar gjorts sen huset byggdes 1966 kan det vara dags för 
både renovering och modernisering.

Många av de vi pratat med har uttryck både stolthet över Bergsjön och 
kärlek till Bananhuset. Med några förslag på förändringar hoppas vi kunna 
uppmuntra dessa känslor genom att åtgärda en del av de problem som 
också kommit upp. Fokus har framför allt legat på att skapa platser med 
goda förutsättningar för  möten  och starkare gemenskap mellan grannar. 
Gemenskap betyder både trygget och nya vänner. 

"Det är jättestort, brunt, liknar en banan 
och har 8 våningar"
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Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3

Fasad med nya balkonger Vardagsrum och kök

Öppen passage vid hus 24

Entréer som visuellt kopplar 
samman de båda sidorna.

Vidgad passage fungerar 
även som en offentlig plats

"Jag känner mig otrygg och går aldrig ut 
efter att det blivit mörkt."

"Det behövs mer belysning."

"Bananhusets baksida är det värsta 
stället."

"Jag önskar Bergsjön var mer blandat."

"Det skulle vara trevligt om det fans ett 
sätt för mig att träffa föräldrarna till min 
dotters klasskompisar."

"Det vore bra med ett ställe att ordna 
aktiviteter eller kalas för barnen."

"Tvätten hinner inte torka, tvättstugorna är för 
små och maskinerna är ofta trasiga."

"Väggarna läcker!"

"Det är kallt inomhus, det tycker många."

"Köken är trånga och behöver mer 
förvaringsutrymme."

"Vi vill ha tillbaka grillplatsen I parken!”

"Ge oss fruktträd!"

"Jag tycker om kryddträdgården."
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