Baronbackarna
المنطقة السكنية  Baronbackarnaمنذ عام  57-1953تتألف من عدة مباني سكنية
التي قسمت الى مجموعات حول حدائق نصف مفتوحة ومنطقة خضراء كبيرة في
الوسط .أصبحت المنطقة بداية حقبة جديدة في بناء المساكن السويدية بسبب حلولها
المبتكرة والمستحدثة.
األطفال في مركز اإلهتمام Barnen i centrum
في عام  1950تم تنظيم مسابقة من أجل تحديد كيف ستبدو المنطقة السكنية
 Baronbackarnaاألقتراح الذي فاز هو ** يمكنك اللعب في حديقتنا** أراد
المهندسون المعماريون ايك هولم و فايته تجربة العديد من األفكار الجديدة في
 .Baronbackarnaكان الهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات أطفال العائالت .لن يكون
هناك سيارات داخل الحدائق في أماكن اللعب وسوف تكون قريبة من المدارس
والمحالت التجارية.
المنزل – مكان العمل Hemmet – en arbetsplats
سعى المهندسون المعماريون لجعل الشقة عملية قدر االمكان .كان ينظر على أن المنزل
مكان عمل االمهات .تم ايالء اهتمام كبير لتصميم المطبخ وبشكل مماثل كيف تتموضع
الغرف في الشقة .تطل الشرفة والمطبخ على أماكن اللعب وبذلك تتمكن األمهات من
القاء النظر على االطفال.
يحتوي المطبخ أيضا على نوافذ الحمام حتى يتمكن االطفال من االستحمام تحت المراقبة.
العائلة التي لديها اطفال كانت هدف المجموعة والهدف كان أن يحصل كل فرد على
ركن صغير له.
ً
الشقق المكونة من ثالث غرف هي االكثر شيوعا في المنطقة .تم جعل الغرف أصغر
من المعتاد من أجل الحصول على عدد أكبر من الغرف في كل شقة .الشقق الصغيرة
تم جمعها في مبنى شاهق في مركز المنطقة.
الشقق التجريبية Experiment lägenheter
كان ربع شقق  Baronbackarnaمن البداية شقق تجريبية ,الجدران والخزائن كانت
قابلة للنقل.مخططات التصميم يمكن تغييرها وفقا ً الحتياجات العائلة .يوجد اليوم فقط
ثالث شقق تجريبية.
الحدائق شبه المفتوحة Halvöppna gårdar
تقع المباني السكنية حول الحدائق الشبه مفتوحة على شكل حلقات مترابطة .المباني تتبع
المنطقة وهي تختلف بالتالي في االرتفاع بين ثالث و أربع طوابق .الواجهات مفتوحة
الى الداخل مع الشرفات والمداخل و تنتهي باتجاه الشوارع المحيطة بالمنطقة .الواجهات
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الملمعة وأغطية السقف والشرفات واالبواب نموذجية لفترة مابعد الحرب .المباني
السكنية لها واجهات بألوان مختلفة وملمعة  ,وحواف ملمعة حول النوافذ التي تخالف
ألوان الواجهات.
المقابر من العصر الحديدي
الناس الذين يعيشون في المنطقة منذ زمن طويل يشهدون على المقابر القديمة في وسط
المنطقة السكنية .األوائل من الناس قدموا خالل العصر الحجري قبل حوالي  4000سنة
مضت .بذلك الوقت كان خط ساحل بحيرة  Hjälmarenيقع بجانب المنطة تماماً .كانت
األرض المحيطة رطبة الى حد ما وتستخدم غالبا ً كأرض مرج أو أراضي مراعي.
خالل العصر الحديدي كانت هناك حديقة أو قرية في المنطقة تدعى  . Hjärstaالناس
الذين عاشوا هناك منذ  1600-1000سنة دفنوا موتاهم على تلة صغيرة في منتصف
المنطقة السكنية .Baronbackarna

