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De nya bostäderna mellan Stadsparken, Mariagatan och Köpmansgatan består av en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Kvarteret 

är en öppen länk mellan staden och parken, man kan strosa genom den nya bebyggelsen ner mot vattnet. Mot Mariagatan och Köp-

mansgatan ligger fyravåningslameller som består av två etagelägenheter ovanpå varandra. Bottenvåningens etagelägenhet nås 
direkt från gatan genom egna entréer till varje bostad. Den övre etagen på plan två når man via en loftgång. Huset som ligger vid Mariagatan 

är indraget och har rejält med förgårdsmark, där de stora lönnarna och almarna bevaras. En promenad på loftgån-

gen längs Mariagatan är även en promenad bland trädkronorna. Längs Köpmansgatan är förgårdsmarken mindre. Bägge 
lamellerna har generösa balkonger och uteplatser mot den stora öppna gården med låg växtlighet och modellerad mark. De här husen kan 

betraktas som två-plans radhus. Alla etagerna är insynsskyddade från gatan/loftgången och de har dubbel takhöjd i en 
-

heter med generösa balkonger eller uteplatser. Punkthusen avslutas högst upp av två etagelägenheter med terrasser.

Alla lägenheter i punkthusen har fönster i tre väderstreck. De nya bostäderna på Gambrinus stadssida tar tillvara det unika 

läget invid Stadsparken med närheten till Ingsbergssjön och strandpromenaden. Stora glaspartier, rymden samt balkonger och uteplat-

ser betonar närheten mellan ute och inne. Ekonomiska fördelar vid produktion är samlade våtrum - ett fåtal enkla schackt 
- och trots variationen, en hög grad av upprepning. Fasaderna kan vara prefabricerade betongelement, tak av plåt, fönster med träsnick-

erier, balkonger och loftgångar i färgat glas och stål. Dessutom är lägenheterna ytsnåla, men upplevs ändå som rymliga. I det 
nya kvarteret ligger tre lokaler insprängda. I det första punkthuset inne i parken, efter Pigalle, ligger en lokal. I gaveln på det ena lamell-
huset, i korsningen Mariagatan/Köpmangatan, ligger den andra lokalen och den tredje ligger i det sista punkthuset uppe vi Köpmangatan. 
Bilparkering sker dels genom kantstensparkering utefter Mariagatan och Köpmansgatan samt längs den nya lokalgatan genom kvarteret



ETAPP 1 (BR)      :             2     Rok 60/61 kvm                4 st
loftgånsradhus                     3-4     Rok 88/90 kvm              10 st
Mariagatan                           5-6     Rok 115/117                    4 st

BTA  lgh       1850 kvm                                                       18 st

ETAPP 2 (HR)      :                   2    Rok 60/61 kvm               3 st
loftgångsradhus                     3-4    Rok 88/90 kvm             10 st
Köpmansgatan                      5-6    Rok 115/117 kvm            4 st 
                                                       lokal 46 kvm                    1 st

BTA  lgh       1770 kvm                                                        17 st
BTA lokal         55 kvm                                                          1 st

ETAPP 3 (HR)    :                      1    Rok 45 kvm                   2 st
1 st punkthus                             3    Rok 82 kvm                   3 st
Köpmansgatan                          5    Rok 120 kvm                 2 st
                                                        lokal 82 kvm                  1 st        

BTA  lgh        750 kvm                                                          7 st
BTA lokal        90 kvm                                                          1 st

Etapp 4 (BR)      :                      1     Rok 45 kvm                 8 st
4 st punkthus                              3     Rok 82 kvm               15 st
                                                   5     Rok 120 kvm               8 st
                                    lokal 82 kvm  ( punkthus i söder )     1 st

BTA  lgh       3270 kvm                                                       31 st
BTA lokal         90 kvm                                                         1 st

TOTALT

BTA lgh          7640 kvm                                                      73 st
BTA lokaler      235 kvm                                                        3 st
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