
Verksamheterna i Hammarkullen är som 
pusselbitar i ett ännu olagt pussel. De är 
färgstarka initiativ med engagemang, 
identitet och företagaranda, men de arbetar 
var för sig och har ibland svårt att klara 
ekonomin.

[The stores in Hammarkullen are like pieces in a 
puzzle not yet laid. They are colourful initiatives 
with commitment and enterprise spirit, but they are 
working on their own.]

För att förbättra deras förutsättningar 
behöver dem samarbeta och ha gemensam 
identitet. 

‘Levande rum’ lägger pusslet, kopplar ihop 
bitarna till varandra. Det lägger grunden 
för ett samarbete och EN stark bild av 
verksamheterna i Hammarkullen. 

[To improve their conditions they need to collaborate 
and have a common identity. ‘Living room’ connect 
the pieces to one another, creating co-operation and 
ONE strong picture of the stores in Hammarkullen.]

Låt den existerande mångkulturella 
identiteten i Hammarkullen bli också 
verksamheternas kännetecken! 

På det sättet kan de hjälpa till att sprida 
den glädje och stolthet som är förknippad 
med Hammarkullen. Precis som bitarna 
i ett pussel bildar en helhet tillsammans 
kommer affärerna och andra initiativ 
tillsammans stärka och skapa en positiv bild 
av Hammarkullen.

[Let the existing multi-cultural identity in Hammar-
kullen be also the stores trademark! Just as the 
pieces in a puzzle create a whole together the stores 
and other initiatives create one beautiful picture of 
Hammarkullen.]

En viktig fråga för verksamheterna är mötet 
mellan insidan av lokalerna och det publika 
rummet utanför.

För att visa hur insidan och utsidan kan 
stärka varandra har projektet två vinklar, 
koncept för hur affärerna kan flytta ut i det 
publika rummet och design för hur den yttre 
miljön kan stärka verksamheterna.

[To show how the inside of the stores and the public 
outside can strengthen eachother this project has 
worked from two angles, with store concepts and 
the outdoor environment.]

Projektet kopplar samman affärerna genom 
ett stråk mellan Bredfjällsgatan och torget. 

Projektet fokuserar specifikt på tre områden 
runt stråket – torget, platsen framför 
Bredfjällsgatan 20-22 och korsningen mellan 
Bredfjällsgatan 26-34 och Bredfjällsgatan 
36-46.

[The project connects the stores at Bredfjällsgatan 
and the square through a route. It focuses specifically 
on three areas.]
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Levande rum [Living room]   
identitetsskapande och attraktion genom affärerna
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Torget 1:300Sektion A-A 1:200

Hammarkulletorget

[Stage Replacing the central round garden on the square with a stage covered by a temporary roof 
to be used in public activities. Come and celebrate at the square!

Stairs Creating a wide, exposed staircase to the hill on the back of the tram station. It is designed to 
be used as sitting place for the stage. Why not have a seat on the stairs and look at the carnival?

Playground Designing a playgroud on the square where there is currently a gras surface. Please 
come to the square and play with your children!]

The aim of this proposal is to make the square an active place with different activities, for different 
kind of weather and ages. Today unused areas, that are not used to their full potential, have been 
transformed to create more activity and become inviting places, both for residents in Hammarkullen 
and visitors.

Målet med torget är att skapa en livlig plats med olika aktiviteter, för olika väder och 
åldrar. De områden som i dagsläget inte används till sin fulla potential har gjorts om 
för att istället skapa mer liv och bli en inbjudande plats både för Hammarkullebor 
och besökare.

Scen
Den runda trädgården i mitten av torget byts ut mot en scen täckt av ett temporärt 
tak. Den kan användas för publika aktiviteter som firande av olika slag, möten eller 
marknader och såklart, festivalen! Kom och fira på torget!

Trappor
Trapporna upp till Hammarkulletorgets bostadsområde flyttas så att de ligger ovanpå 
stationen. De kan användas som sittplatser för scenen. Varför inte sätta dig på trapporna 
och titta på karnevalen?

Lekplats
En lekplats byggs där det idag finns en tom gräsyta. Kom gärna och lek med dina barn 
på torget!

Passage
Mellan Folkets Hus och affärsbyggnaden sätts en lätt konstruktion upp 
som bildar ett tak till gången under. Det ger ett skyddat område framför 
butikerna som kan användas i alla väder. Det täcker också terrassen som 
på det sättet blir en del av gången och kan aktiveras.

Innergård
Det existerande inlastningsutrymmet görs genom en tillbyggnad om till 
en innergård. Två ingångar, en från torget och en från passagen, leder in 
till gården som blir en publik yta under tak. Affärerena får extra fönster 
och entréer mot den.

[Covered passage Constructing a light structure over the passage between the 
storebuilding and Folkets Hus inorder to protect that way and also the existing terrace 
in all seasons. Feel free to put your products etcetera outside your store!

Courtyard Transforming the existing loading in space to an inner courtyard by 
covering it and connecting it to the square and the passage. This inner yard can work 
as a public meeting space in different weathers. Feel free to come over for a cup of 
coffee!]

bazaar Bostads-
bolaget

Al Rafiden

tak över 
passagen

Centrumbutiken

ny
lokal

Salong 
Kam & 

Sax

inlastning

innergård

Hammarhallen

inlastning
till 

bazaaren

föreningförening

kiosk

lekplats

sittplatser

scen

spårvagnhållplats

Folkets Hus

cykelställ

vändzon

café

N

tillbyggnad

A A

tak över passagen

ingång till gården

innergård

inlastning

Folkets Hus



Verktygslåda [toolbox]

Visionen vid tillämpandet av verktygslådan är 
att göra affärerna mer tillgängliga och synliga 
för framförallt Hammarkullebor, men också för 
besökare.

Fasaden [Facade] Utsidan [Outside]

Färg, form och storlek

Detaljer

Visuell tillgänglighet Användning av uterummet

Insidan [Inside]

Restaurants and cafésShops ServicesFunction need for 
respective type of store

Staff space

Kitchen/ lunch area

Dressing room

WC

Office

Meeting room  / conference

Seating area

Kitchen

Storage

Waiting room

Reception

Counter

Sales area

Service for customers (WC etc)

Diagrammet visar de olika funktioner som behöver separeras 
i respektive verksamhets kategori.

Applicering av verktygs-
lådan på Bredfjällsgatan 
26-34

Är du en entusiastisk butiksinnehavare som drömmer om att utveckla din butik? Vi har utformat en verktygslåda för dig 
som är full med idéer och inspiration om hur du kan ge din butik en unik identitet.  Detta har gjorts utifrån workshops 
och studier om hur människor upplever staden. I denna verktygslåda finner du olika principer och riktlinjer för hur du 
som butiksinnehavare kan bidra till att skapa ett livligt uterum och samtidigt få mer kunder.  Principerna är enkla och 
ekonomisk överkomliga för dig som affärsägare.

Are you an enthusiastic storekeeper who dreams of developing your store? We have designed a toolbox for you with ideas and inspiration on 
how you can give your store a unique identity. This toolbox is designed based on workshops and studies on how people perceive the city. In this 
toolbox you will find various principles and guidelines on how  storekeepers can contribute to creating a lively public space and at the same time 
get more customers. The principles are simple and affordable for storeowners.

Vill du göra din butik mer synlig? Du kan genom val av färg 
och form på fasaden ge din butik en unik identitet vilket 
gör den mer igenkännlig för kunder. Samtidigt blir fasaden 
variationsrik för förbipasserande som kommer att uppleva 
uterummet mer stimulerande och livligt.

Do you want to make your store more visible? You can choose color and 
shape of the façade to give it a unique identity.

För att synliggöra din butik mer kan du lägga till detaljer på 
fasaden som ett tillfälligt tak och en synlig skylt som lyfter 
fram din butik ur den monotona fasaden.

In order to make your store stand out from the façade you can add 
details, as a temporary roof and visible signs.

Äger du en butik med privat verksamhet kan du ha ett 
skyltfönster som är stängt från insidan. Det kan användas  
som marknadsföring och kommer samtidigt liva upp 
fasaden.   

Do you own a store with private activity? You can have a display window 
that is closed from the inside.

Du kan  attrahera kunder genom att öppna upp fasaden och 
visa upp aktiviteterna för passerande. Detta kommer inte 
bara ge dig mer kunder utan också göra gatan mer livlig.  

By opening up the facade and showing the activities that goes on in 
your store you will not only attract more customers, but also make the 
street livelier. 

Om du placerar produkter utanför butiken kommer det 
attrahera fler kunder. Dessutom kommer de förbipasserande 
uppleva miljön genom fler sinnen, till exempel känna doften 
av blommor.

If you display goods outside it will attract more customers.

Du kan använda marken framför din butik, vilket inte bara 
ger mer yta till din verksamhet, men gör också det offentliga 
rummet mer livligt.

You can use the space in front of your store for serving in order to attract 
customers and have livelier street. 

Vill du att dina kunder ska attraheras mer av vad du säljer 
måste de olika funktionerna i butiken organiseras. Att 
organisera och separera de olika funktionerna som förråd 
och personalutrymme är väsentligt för att få ett mer ordnat 
försäljnings utrymme.

Do you want your customers to be obliged to buy what you sell you 
need to organize the different functions of your store.

Funtioner

[Applying the toolbox on 
Bredfjällsgatan 36-34]

[Our vision of using the toolbox. ]
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Området framför Bredfjällsgatan 20-22 är utformat för att fungera 
som en motsvarighet till torget. Det är ett nu ett område där du kan 
handla, men också umgås med vänner och till exempel grilla.

Vägskälet mellan Hammarkulletorget och Bredfjällsgatan 
är en perfekt mötesplats för vänner som bestämt träff. 

[The area in front of Bredfjällsgatan 20-22 is designed to work like a counterpart 
to the square. It is now an area where you can shop but also hang out with your 
friends and for example have a barbeque.]

[The crossroad between Hammarkulletorget and Bredfjällsgatan is a 
perfect place for meeting your friends before you go away together.] 

Taket ovanför affärerna har tagits bort, nya 
bänkar har satts in utanför affärerna och 
Jenin Grill har fått en uteservering vid bästa 
solplatsen.

Dammen har blivit större med sittplatser 
runt kanten. Under vintern fryser vattnet 
och barn kan åka skridskor där. Grillplatsen 
förvandlas då till behövda sittplatser där 
det dricks varm choklad.

Bredvid grillplatsen finns ett stort schack-
spel. På kvällen lyses bergsväggen upp av 
ett fint ljusspel.

Det första du ser är statyn av en 
karnevalsdansare. Skyltar i olika färger 
visar till olika typer av verksamheter 
och affärer.

Pizzerian har fått en ny uteservering 
och karnevalskontoret lyser upp stråket 
genom att visa de fina kostymerna i sina 
nya skyltfönster. 

[The roof over the stores has been taken away, new 
benches have been put outside and Jenin Grill has 
gotten an outdoor seating at the best sun spot. 

The pond is bigger with seating places around the 
edges. In the winter it turns into a skating area 
and the Barbeque place can then be used by tired 
children having hot chocolate.

Next to the pond is an outdoor chess and by night 
the mountain wall is lit up by a light installation.]

[The first thing you see is the statue of a dancer 
in the carnival. Signs in different colours show 
the way to different types of services.

The pizzeria has a new outdoor seating and the 
carnival office is lighting up the route by show-
ing nice costumes in their new windows.]

Kommer du närmre kan du se 
kolonilotterna som drivs av en 
odlingsförening och trätrapporna där 
du kan sitta och njuta av solen.

Föreningen driver också ett växthus. De 
funderar på att  börja sälja grönsaker i 
den nya bazaaren.  

[Coming nearer you see the allotment gardens 
run by a farming association and the wooden 
steps where you can sit in the sun. 

The association also has a greenhouse. They are 
thinking about starting to sell the vegetables 
in the new bazaar.]

Bredfjällsgatan
Genom stråket blir Bredfjällsgatan och dess verksamheter en naturlig del av centrum i Hammarkullen. Affärer 
och föreningar utvecklas och blir kännetecknande för området. Nya aktiviteter längs stråket gör det till en 
mötesplats för alla åldrar. Två av stråkets fokusområden finns på Bredfjällsgatan.

[Through the route Bredfjällsgatan and its stores becomes a natural part of the center in Hammarkullen. The areas’ stores and 
associations develop and become the trademark of the area. New activities along the route make it a meeting place for all ages. 
Two of the route’s focus areas are situated on Bredfjällsgatan.]
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