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Ett kvarter på Södermalm i Stockholm får liv på nytt när MTG flyttar in till hösten.
Illustration: Argo Arkitekter
I kvarteret Bylingen på Södermalm i Stockholm bygger nu Skanska
Fastigheter MTG Sveriges nya huvudkontor. I oktober flyttar bland annat
TV3, RixFM och Lugna Favoriter in i det 20000 kvadratmeter stora
kontorshuset.
Program för både tv och radio kommer att produceras i den 116 meter långa
byggnaden. Argo Arkitekter har haft havet som inspirationskälla då de skapade
denna vågade byggnad strax nedanför Södersjukhuset.
MTG (Modern Times Group) ville samla ihop merparten av sina svenska
verksamheter på en enda adress. Valet föll på kvarteret Bylingen på Södermalm
där nu Skanska Fastigheter uppför ett 116 meter långt hus med plats för 20000
kvm kontor, redaktioner, studios, ateljéer, dator- och teknikutrymmen samt
restauranger. Detta fram till nu helt döda kvarter på Söder får liv.
– Kv. Bylingen passar som hand i handske för MTG, säger den ansvariga
arkitekten Jim Forsberg vid Argo Arkitekter.
Under flera år har han följt och varit inblandad i utvecklingen av kvarteret, där det
från början var tänkt att bli ett nytt polishus, därav namnet kvarteret Bylingen.
AHA-UPPLEVELSE
Idén till den skeppsliknande formen fick Jim Forsberg under en semester i
Brighton, England.
– Då när jag låg där på stranden och tittade ut över Engelska kanalen, fick jag en
aha-upplevelse: ’Bylingen är ingen besvärlig bergsskärning, det är en kajkant med
möjligheter, där skepp kan lägga till, där besättningar kan mönstra på!´.
Därifrån kommer den yttre skeppsliknande gestaltningen av det 116 meter långa
sjuvåningshuset med både för- och akterskepp, i det här fallet i form av
glaspartiförsedda gavlar där MTG främst kommer att ha mötesrum. Även
mittpartiet med den stora entrén får glasförsedda partier.
Högst upp i huset blir det lunchrum, på taket kommer en mängd paraboler att
verkligen signera att det är ett mediahus.
STOR LÄNGTAN
Per Lorentz är informationschef vid MTG Sverige. Han berättar att längtan är stor
hos företaget att flytta in i de nya lokalerna.
– Det kommer att bli ett lyft för oss. Jag är övertygad om att det kommer att stärka
organisationen. Det blir många fördelar med att samla all verksamhet under ett
tak. Jag är också övertygad om att vi med alla våra medarbetare i en dynamisk
och ung bransch kommer att påverka hela stadsbilen och liva upp kvarteret under
de flesta av dygnets timmar, säger Per Lorentz.
–Jag ser Bylingen som en solitär som ska stå för sig själv, därför det vågade
formspråket, förklarar Jim Forsberg, förklarar Jim Forsberg.
Han tycker att alla inblandade i projektet är väldigt professionella.
– För att ett bra hus ska till krävs duktiga beställare och brukare. Både Skanska
Fastigheter och MTG är sådana, avslutar Jim Forsberg, ansvarig arkitekt vid Argo
Arkitekter.
FAKTA BYLINGEN:
Skanska Fastigheter uppför den spektakulära fastigheten i kv. Bylingen,
Södermalm, Stockholm. Hyresgäst blir MTG, som samlar all sin verksamhet i
huset.
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