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DIAGRAM
NYA ÖAR I KULTURLANDSKABET - UTGÅNGSPUNKTEN FÖR BOSÄTTNING
Staden är alltid klar. Också från första dagen. 
Öarna är tydligen med varje speciell karaktär och funktion
och väntar på att människor träffas, nya samhällen uppstår, byggs och flyttas in.
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DIAGRAM
LANDSKAPSANALYS
Dagens situation är öar i ett kulturlandskap, på utsidan av en byggd kant. 
Kanten lutar sig som en rygg mot landskapet.
Ryggen öppnar vid rondellen och låter landskapet
komma in till Centrum.
Vi gillar Öarna och berättelsen om fornlämningarna i kulturlandskapet. 
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DIAGRAM
OMRÅDEANALYS - LOKALA EPICENTRE:
5 skolor, 4 hallor, Centrum med vård och servicehus, Museum etc.

Tävlingsområdet har potential att skapa nya kopplingar 
mellan en stor del av stadens befintliga kontaktpunkter
Flädie pendeltågstation ligger 3 km bort 
- Den måste kopplas till staden!
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Så lådorna är stora flexibla utrymmen för 
parkeringsplatser och kan snabbt tömmas för bilar 
och bli rum för fest, loppis och marknadsdagar.

F står för att bostäderna inte enbart är bostäder, 
utan ett flexibelt element i planen som enkelt kan 
byggas ut och förändras. Olika typer av grundhus 
(trädgårdshus, radhus, mindre punkthus) kan 
utvecklas när vi flyttar in och på så sätt göras till 
våra egna.

De kompakta/låga bostäderna kan alltså utgöra en 
varierad klunga, med olika tak, ateljéer, växthus.
Radhus här i sin rytm med högt tak och tillgång 
till ett nedre utomhusvåning med takterrass. 
Denna takterrass är ett flexibelt område och kan 
omvandlas till ett rum, ett växthus, etc.

Bostäderna och ”öarna” som helhet ska tidlöst 
kunna anpassas efter framtidens behov utifrån 
förändrade boendemönster, klimatutmaningar 
m.m.  

3-5 våningar byggs stegvis för att skapa en rumslig 
och byggnadsmässig variation. Den varierade 
byggnadsberättelsen utgör med sina 2-3½ (5 
punktvis) våningar en bra grund för den typ av 
leverne som kommunen och vi hoppas kunna 
inspirera till.

Vi föreslår att området delas in i 4-5 större 
byggetapper, vilka också internt tillåter att en 
enskild ö indelas i ytterligare etapper om så krävs 
– dock, i sin grundtanke och idé är ölandskapet 
alltid färdigt.

G är parkering. På ett överordnat plan måste 
parkering sjävklart underordnas visionerna om det 
hållbara och framtidsorienterade och därför måste 
alla aspekter i strukturplanen, såväl byggande, 
infrastruktur som landskap anpassas flexibelt.

Utvecklingen av bilpooler är redan i dag högaktuell 
och delningsekonomin ter sig alltmer attraktiv för 
många.

Framtidens utmaningar ska inkluderas i 
lösningarna på alla nivåer.

fusion placerar öarna i en unik gemenskap i ett 
storslaget landskap. 

”Den hållbara staden” innehåller många 
delelement, och det finns en stor möjlighet till att 
skapa någonting som konkret kan skapa en alltid 
önskad tillhörighet och identitet. 

Någonting ska binda samman det socialt-, 
miljömässigt-, ekonomiskt- och tekniskt hållbara. 
Detta någonting kan i detta sammanhang kallas 
för det ”arkitektoniskt hållbara” – ett paraply som 
håller samman visionen och ambitionerna.

Den utlysta tävlingen är som upplagd för att 
tänka långsiktigt. Att forma ett förtätat landskap, 
Ölandskapet, med förutsättningarna för att skapa 
en tro till framtiden. Att visa vägen att det är 
möjligt med ett gemensamt, folkligt ägande. 

Vi föreslår därför att Lomma Kommun överväger 
att få kommunen certifierad som ett samlat 
hållbart område, och därmed blir banbrytande 
inom stadsutveckling i Norden. 

Det frambringar tillhörighet, stolthet, identitet och 
inte minst attraktion.

”Ölandskapets” strategiska strukturplan består av 
följande element: 

A: ett landskap, en grönskande grund för 
rekreation – en utgångspunkt där ingreppen i 
landskapet framhäver en bebyggelse i ett grönt 
hav.

B: ett tillgänglighetsnät på landskapets villkor, som 
kopplas till den omkringliggande staden och dess 
ledpunkter.

C: infrastrukturen utgörs av interna ankomstvägar 
och grusstigar.

D: bebyggelse som landskapliga sevärdheter – 
olika sätt att vara i det stora landskapsrummet. 
Alla ”öar” slår an, och ligger inväntande begåvade 
aktörer och nya gemenskaper.

E: gemensamhetens hus – generationsbostäderna 
och ladorna.

F: bostäder till den grupp av invånare som vill bo 
på ett annat sätt än i övriga Bjärred och Borgeby.

A är landskapet som vi så väl känner till, det 
grönskande landskapet, landskapet med slätterna, 
bukten, kusten, gravhögarna, mossarna, skogarna, 
lundarna och de smala vägarna. Vi kan se hela 
vägen till Lund och dess domkyrka. Vi kan känna 
doften av hav; allt är så tätt inpå.

Låt oss ta en promenad runt i ”Ölandskapet”, ut i 
det som vi tillsammans bygger upp.

Klungorna av bostäder tar naturen i hand, och 
tillsammans skapar de ett förtätat landskap. 
Kanske borde vi i långt högre grad se på 
bebyggelsen som en del av ett landskap och inte 
som skiljt från det? 

Landskapet ska rymma regnvatten, stigar, 
fruktlundar, fjärilsbuskar, mossar och gärna riktigt 
många träd.

Ja – och byggnader, gavlar, jordvallar, 
trädplanteringar, luftiga och öppna trädgårdar 
och nyttoträdgårdar – idén är att alla öar ska 
ha en landskaplig karaktär, och i ett långsiktigt 
utvecklingsperspektiv skapas därmed en plats som 
i framtiden kan bebyggas…

B är tillgänglighetsnätet (se diagram), den stora 
leden (framtidsstigen), som sammankopplar och 
fördelar områdets nuvarande och kommande 
potentialer och håller ihop det i ett och samma 
grepp. Det skapar sammanhang, trygghet och 
överskådlighet i och omkring ”Ölandskapet” och 
samlar ihop de goda upplevelserna.

Här, vid sport- och fritidsområdets aktiva 
rumslighet, vidareförmedlar B denna rumslighet 
som platser inuti öarna.

B visar generöst vägen till kusten, till Borgeby 
och, mycket viktigt, till Bjärreds nya centrum samt 
pendeltågen i Flädie.

Tillgänglighetsnätet är i sig en begivenhet, då det 
bjuder på en mängd upplevelser, pauser, samtidigt 
som det skänker en känsla av trygghet.

C är infrastrukturen, de interna vägar och stigar 
som omsorgsfullt slingrar sig fram mellan ”öarna” 
(se diagram). Allt är tillrättalagt för universell 
tillgänglighet, men på människans premisser; 
avstånden är korta, men berikande och med en 
maxhastighet på 15 km/t. Vägarna i grus är smala 
(se diagram) och möjliggör en långsam passage 
av bilar då fotgängare och cyklister träder lite till 
sidan.

D är bebyggelsen som landskapliga sevärdheter. 
Utbyggnadstakten är en upplevelse i sig, i och 
med att en ”ö” i princip blir uppförd varje år 
de kommande 20 åren – eller i den takt som 
marknaden tar emot möjligheterna. 

Vi föreslår att samtliga ”öar” under hela perioden 
är avläsliga och tydliga och tillsammans utgör 
berättelsen om stadsdelen.

På en av ”öarna” möts vi av en gemensam odling, 
en annan är tillägnad gemensamhetssport och 
en tredje är en minimodell av framtidsvisionen 
för det fullt utbyggda Bjärred. En ”ö” handlar om 
avfallshantering, en berättar om biodiversiteten i 
området och påminner oss om årstidernas värden, 
en annan är bygglekplats och åter en testar 
innovativt de byggtekniker som utvecklas och 
utförs på platsen.

För att säkra att de kommande 20 årens 
stadsutveckling blir en berikande process, ska 
fokus riktas mot upplevelser. Därför föreslår vi att 
bygget utförs i prefabricerade massivträelement 
som kan sammanfogas och åtskiljas utan oväsen 
och anpassning, vilket orsakar mindre oljud och 
byggfel samt möjliggör en snabb montering.

E är gemenskapens hus – generationsbostäderna 
och ladorna.

Det är motiverat att ompröva våra traditionella 
sätt att leva på, eftersom vi och våra familjer inte 
ser likadana ut som förr i tiden. 

Eldsjälar, arkitekter och investerare arbetar på 
pionjärprojekt, där olika familjetyper bor under 
samma tak, möts kors och tvärs och öppnar upp 
sina dörrar för det lokala.

Äldre, studerande, barnfamiljer, ensamboende 
m.fl. blandas, hjälper varandra och delar på en rad 
rum och dess funktioner.

Vi talade om ett generationernas hus – de höga, 
där bottenplanen är gemensamt utåtvänd och 
tornet rymmer olika bostadstyper till äldre, unga, 
mindre familjer och ensamboende.

Parkeringsladorna skapar tillsammans med 
generationshuset en utgångspunkt för 
gemenskap på kors och tvärs: verkstäder, 
djurhållning, höstfester, grönsakslag, musteri, 
mikrobryggeri, återbruksstationer, kompostering, 
jordvärmeanläggning till bostadsklungan, 
vattendepåer till tvätt och toalett, gästbostad till 
svärmor – listan är lång och ladan är vacker och 
full av karaktär.

”Ölandskapet” – ”Utanför nätet” – Framtidens 
Bjärred – Den innovativa stadsdelen i Lomma 
Kommun.

Lomma Kommun har i sin utvecklingsstrategi 
2030 påbörjat ett visionärt och oerhört ambitiöst, 
viktigt och nödvändigt arbete med utvecklingen 
av Bjärred, och därmed också Lomma Kommun, 
med framtiden i beaktning. Den övergripande 
politiska visionen är att skapa en attraktiv och 
identitetsskapande, innovativ och hållbar stadsdel.

Vårt förslag till utveckling av framtidens 
Bjärred, tar utgångspunkt i de historiska och 
identitetsskapande arkeologiska samt geografiska 
lagren av forntidsminnen, som likt oordnade öar 
reser sig i landskapet. Genom en konstant dialog 
mellan ö och landskap, samt mellan människa 
och gemenskap, skapar vi förutsättningarna för 
framtidens Bjärred. 

Denna gemenskap har vi valt att kalla 
”Ölandskapet”. 

Ölandskapet består av 23 enheter på 40–50 
bostäder vardera, som intuitivt i sina organiska 
former ger en känsla av det gemensamma, 
mänskliga, det nära, trygga och välstrukturerade. 
De är små och trygga oaser på fäladen med 
äppellundar och pilträd.

Ölandskapet har en tvetydighet – en fysisk kant, 
som en övergång mellan ett tillstånd till ett annat; 
stadsmässig till landskaplig, terräng till vatten, 
offentlig till privat, tät till öppen, intensiv till lugn 
etc. Denna kontrast är av både fysisk och mental 
betydelse. Här på slätten, mellan mosse och skog, 
skapas det nya värden utöver ställets egna. Denna 

”Vi bor tillsammans”

Vy från gemensamt rum internt i en bostadsö.

I bostadsöarna har balansen mellan människor och trafik 
återställts FRAMTIDENS BJÄRRED
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P-platser förläggs enligt vårt förslag i P-ladorna 
direkt vid ankomsten till varje ö, där trafiken är 
som tätast. I radhusen är parkeringen placerad i 
markplan inne i byggnaden, på andra platser på 
gården och på gatan, men alltid anpassat efter 
samfälligheten.

Om framtiden skulle visa att antalet bilar minskade 
så kan parkeringsytorna enkelt omvandlas till 
bostäder eller affärslokaler.

Vägprofilen för de befintliga vägar som omgärdar 
framtidens Bjärred omformas (se snitteckningar) 
med hjälp av gröna rabatter och träd för att skapa 
en mjukare framtoning som bättre korresponderar 
med såväl människa som landskap.

Ett äldreboende placeras i en ny glänta nordöst 
om Löddesnäsvägen – här finns skogens djupa, 
stilla ro och möjlighet att vara nära naturens 
skiftningar samt att rekreera sig i lugna 
omgivningar.

Förskolan med sina åtta avdelningar utgör en 
tydlig, samlad enhet och placerar sig mitt emot 
Borgebys idrottsområde och dess busshållplats. 
Här är det lättillgängligt att hämta och lämna, 
eventuellt i samarbete med parkeringsytorna vid 
Borgebys idrottanläggning – här finns gott om 
plats. Förskolan organiseras runt en innergård 
och råder över sin egen landskapsö som rymmer 
förskolans behov av fria ytor.

Off grid

Med uttrycket ”Off grid” menar vi att ölandskapet 
ska vara självförsörjande (inte självgott) med 
energi som el, vatten, värme och spillvatten.

Detta sker inte över en natt, men när vi är off 
grid medvetandegörs vi om vår energi- och 
resursförbrukning och motiveras till att ta vårt 
ansvar. Vi tar också ansvar för vårt arbetsliv och vi 
visar att det finns stora möjligheter för att skapa 
liv och arbetsplatser utanför de stora städerna. Vi 
menar att strukturen ska vara förberedd för detta 
scenario.

Den innovativa stadsdelen i Bjärred

Vi förstärker vår intention i förslaget genom att 
satsa på samhällsinnovation härledd ur social 
hållbarhet och på biodiversitetens utveckling 
och medvetenhet om livet och de sociala 
sammanhangen. Innovationen börjar med 
människor och utvecklas i gemenskap. 

Framtidens Bjärred som samhällsinnovativt 
testområde för framtiden - hit kommer 
antropologer och turister m.fl. för case studies. 
Grannstadsdelarna i Lomma kommun blir nyfikna 
och vill involveras. 

Ölandskapets struktur är flexibel och anpassar sig 
efter gemenskapen.

Ekologiska korridorer ger biodiversiteten ett 
välkommet uppmuntrande till att utvecklas.

Hållbarhet: 

Tävlingsförslaget syftar till att stärka Lomma 
kommuns ambition om att vara den ledande 
miljö- och klimatkommunen i Sverige. I ett 
större sammanhang verkar förslaget inom 
riktlinjerna för FN:s klimatmål samt de primära 
hållbarhetsparametrar som är knutna till DGNB 
(eller Breeam), enligt vilka hållbarhet förstås 
som kvalitet ur en miljömässig, social, teknisk, 
ekonomisk och processmässig synvinkel. 

Vi ser tävlingen som en möjlighet för att initiera 
en process, en process som kan öppna upp för 
en räcka av frågeställningar och på så sätt öka 
uppmärksamheten på hållbarhetsnivån för 
kommunen som helhet och inte bara för Bjärred: 
inom vilka områden klarar sig kommunen redan 
bra och vilka områden behöver förbättras för 
att bevara kommunens status som ledande 
klimatkommun? 

Hur förmedlas och synliggörs ambitionerna lokalt, 
samt vilka beteendemönster i invånarnas vardag 
kan/bör förändras? 

Hur engageras de mest lämpade aktörerna och 
på vilket sätt kan vi bäst dra nytta av den kunskap 

”På väg hem från skolan”

Vy från gemensamt landskapsrum mot bostadsö.

Landskapet är för Bjärred och Borgeby och de nye 
bostadsområdene
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PRINCIPSEKTIONER,  BEFINTLIGA VÄGAR PRINCIPSEKTIONER,  BEFINTLIGA VÄGAR FÖRÄNDRAS

Bjärreds idyll är intakt. 
Häckar, gröna och frodiga, olika byggnader och stora träd,
utgör en bra "bykänsla". Trafik verkar vara okomplicerat ...

Bjärred förvandlas till ett förortslandskap 
med stora vägar- avstånd och långa linjer.
Trafikavvecklingen verkar plötsligt varaväldigt komplicerad 
.... inte ett mysigt ställe.

Bjärreds hemlighet - den lilla vägen med några hus, trevlig och fint ... kanske för lång?
Vi tror att det kan vara en utgångspunkt för ett speciellt"Bjärred'skt" sätt att bosätta sig tillsammans. 
Ett mycket trevligt sätt att bo på, tror vi -men måste gestaltas på ett modernt sätt!
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Inom det befintliga vägarna, ändras till en ny väg med smal körbana
och trottoarer på båda sidor. 
Ingen asfalt avlägsnas, men domänerna ändras till fördel för 
balansen mellan människor och bilar.
Belysning är låg och naturområden frodiga

NYA VÄGRUM:

Befintlig asfaltyta är begränsad till 6,5 m körbana. 
Det finns stora gröna rabtter med nya träd i 
alléplantering. Hastigheten är max 40 km/t. 
Vi drömmer om ett vackert ankomstrum som om Bjärred 
var ett gammalt Skånsk herrgård. Träden skapar ett karakteristiskt utrymme och balansen mellan landskap och bilar återställs.
Gemenskapen i ladan syns från vägen.

NYA VÄGRUM:

NYA VÄGRUM:

Befintlig asfalt yta är begränsad till 6,5 m körfält 
med cykelväg på varje sida. Alléträd planteras och belysningen ändras till en lägre ljuspunkt. 
Framtidsstigen utvecklar  befintliga rörelser och möjliggör aktiviteter, vistelser och promenader i Ölandskabet och den nuvarande Bjärred och Borgeby.

AREALÖVERSIKT, BYA OCH BTA

byggområde BYA kvm BTA kvm BYA ekstra Funktion

BÖ01 2700 5700
BÖ02 2670 6370
BÖ03 1850 5480
BÖ04 2880 8000
BÖ05 1000 2000 Förskola
BÖ06 2700 5700
BÖ07 2800 5900
BÖ08 2670 6370
BÖ09 2670 6370
BÖ10 2670 6370
BÖ11 2800 5900
BÖ12 1000 3000 Äldreboende
BÖ13  1850 5480
BÖ14 3340 6700
BÖ15  2670 6370
BÖ16 2800 5900
BÖ17 2880 8000
BÖ18 4800 10200
BÖ19 2880 8000
BÖ20 2880 5800
BÖ21 3750 7150
BÖ22 1850 5480
BÖ23 2800 5900

SUMMA 30260 142140

äldreboende

förskola

DIAGRAM
FUNKTIONER OCH UTBYGGNADSORDNING
Området utvecklas med 4-5 huvudstadier, med en ö per år.
Vi börjar i söder och stöder det nya centrumet.
Varje utbyggnadssteg innehåller olika typer av bostäder och samhällshus 
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som finns lokalt och från såväl nationella som 
internationella case studies. Hur kan vi göra 
berättelsen om Lomma som ledande miljö- och 
klimatkommun till ett starkt varumärke?

Några av de hållbara åtgärder i projektet som vi 
särskilt vill lyfta fram redogörs för under följande 
rubriker:

Miljömässig hållbarhet: Jordbalansering samt 
hantering av jordförorening som en del av 
markexploateringen. Hantering av skyfall som 
ett kvalitativt tillskott till stadsdelens gestaltning. 
Närproducerade material - minimerar transport. 
I framtiden bör Lomma kommun överväga att få 
Bjärred/Lomma kommun certifierat som ett samlat 
hållbart område och på så vis verka banbrytande 
inom stadsutvecklingen i Norden.

Vi föreslår att vägarna till Öarna anläggs med 
komprimerat “körsäkert” grus i stället för asfalt, 
vilket resulterar i ett hållbart och mer flexibelt 
vägnät som kan anpassas efter framtidens behov.

Social hållbarhet: Den varierade staden med 
olika boendeformer, bostadsstorlekar och 
ägandeformer. Ett ökat utbud av rekreation och 
kultur tillgängligt för alla, utan vinstintressen.

Vi ser “människan som resurs” som avgörande för 
framtidens Bjärred. Vi betraktar “människan som 
resurs”, det vill säga social hållbarhet, som den 
avgörande parametern.

När vi påverkar stadens form ändrar det också 
människors liv och livsstil. Vi etablerar rum som 
rymmer människor och deras behov - de flesta 
väljer en livsstil baserat på vad som är mest 
bekvämt, enkelt och lättillgängligt i vardagen. Vi 
måste därför skapa städer där det mest bekväma, 
enkla och lättillgängliga också är det mest sunda, 
hållbara och bästa sättet att leva på.

Social hållbarhet hänger samman med hur 
människor använder och agerar i stadens 
rum. Ett väl fungerande stadsliv är med andra 
ord beroende av den sociala hållbarheten. Vi 
skapar rum som rymmer mångfald, dynamiska 
mötesplatser och kvalitet i vardagen.

Vi skapar multifunktionella stadsdelar för en bred 
målgrupp. Vi arbetar med rum i form av mindre 
grönområden samt större torg och parker. Lugna 
städer, aktiva städer. Städer som är anpassade för 
alla åldrar.

- Framtidens mobilitet är just nu ett omdebatterat 
ämne. Hur kommer t.ex. självkörande bilar att 
påverka våra städer och gator där vi redan nu har 
accepterat bilar som en del av stadsbilden?

Vi bygger in denna framtid i “Ö-landskapets” 
struktur genom att möjliggöra för att planerade 
p-platser under och framför hus, i “Ladan”, med 
tiden kan omvandlas till flexibla rum till bostaden.

Ekonomisk hållbarhet: Fokus på synergi 
mellan befintliga offentliga/privata och nya/
kommande investeringar. En enkel utbyggnadstakt 
som möjliggör för såväl större som mindre 
byggaktivitet. Attraktiva bostadsrätter som 
motiverar ett privat investeringsintresse samt 
möjlighet för privata grundägare att utveckla 
genom större samarbeten.

Estetisk, teknisk- och byggteknisk hållbarhet: 
Husen är (experimenterande) signaturbyggen 
i trä och gärna med element av massivträ. Här 
utgör flexibilitet en viktig parameter. “Öarna” 
erbjuder inte bara ett oerhört varierat utbud 
av boendeformer, den byggnadstekniska 
konstruktionen är dessutom en viktig del av 
bostaden. Vi föreslår att bostaden inte enbart ska 
ses som en bostad, men som ett flexibelt element 

i planen som kan byggas ut och förändras utifrån 
skiftande samhälls-, sociala- och miljömässiga 
behov.

Eventuella politiska beslut om certifiering av allt 
byggande och/eller projektområde med passivhus 
som minimistandard (helst ännu mer ambitiöst), 
med fokus på byggets gestaltning så att den 
hållbara stadsdelen handlar just om hållbar och 
vacker arkitektur. Estetisk, vacker och funktionellt 
samlande arkitektur som resurs, i förhållande 
till nedkylning/uppvärmning samt möjlighet 
för geotermisk uppvärmning i förbindelse med 
markexploateringen.

Därmed är vi tvungna att se på våra material på ett 
nytt sätt. Vi måste koppla våra materialval till en 
förståelse för naturen och till förhållningssättet vi 
har till vår planet.

- Vi ska plantera fler av träd. Så många som vi 
bara kan. Och så ska vi sluta med att använda icke 
förnyelsebara material. Användningen av icke 
förnyelsebara material efterlämnar stora hål i vår 
dyrbara planet. Och det finns ingen Planet B.

Här följer några fakta gällande användning av trä i 
bygget (exempel från Valla Berså i Linköping):

Trä från ett hållbart skogsbruk är ett förnybart 
material. Energianvändningen för tillverkning av 
träprodukter är mycket låg och består till stor del 
av biobränslen. Transporterna av träprodukter 
blir mer effektiva och snåla p.g.a. träprodukternas 
låga vikt. Koldioxidutsläppen från tillverkning och 
montage av trähus är mycket låga. Trästommen 
binder stora mängder kol under sin livslängd och 
för Sverige som trädproducerande nation är det 
ett givet business case.

Processuell hållbarhet: en tydligt förankrad 
politisk strategi, en röd tråd mellan regional 
och lokal strategi som stärker Lomma kommuns 
varumärke som ledande miljö- och klimatkommun. 
Arkitektoniska principer från denna arkitekttävling 
omsatta till detaljplan samt avsikter för 
stadsdelens samlade hållbarhetsnivå och för 
de enskilda byggena och anläggningsprojekten. 
Involvering av lokala krafter, teknologiskt institut 
samt lokala producenter av träkomponenter till 
byggande och yrkes- och kulturliv i övrigt.

”Kom och dansa”

I generationshusen finns alltid någon att träffas med. I ladan 
arbetar vi på verkstaden och i äppelmosteriet - på lördag 
arrangerar vi en marknad.

BOSTÄDER, OLIKA TYPER: 
ATRIUMHUS
90 - 120 kvm

Bil i huset, liten trädgård, 
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DIAGRAM
OMRÅDEANALYS - FRAMTIDA POTENTIAL:
Områdets många stödpunkter är kopplade till FRAMTIDSSTIGEN - en ny länk i området av nya och befintliga stegar med fokus på 
erfarenhetsrika händelser och aktiviteter. Banan är ca 3 km lång i slingan och anslutar till befintliga rörelserum.
Joggingväg, vägen till skolan och fritidsaktiviteter, CG-vägen till Flädie och tåget ut i världen, in i landskapet och in till det nya centrumet.
Tävlingsområdets nya samhällen framträder som en del av det nya Ö-landskapet och bjudar
staden inn till nya möten i mindre oorganiserade rum.

RADHUS
140 - 180 kvm

Bil i eller vid husen, liten 
trädgård mot gaturum och 
landskapsrum.

möjlighet till flexibel 
expansion 

FLERBOSTADSHUS
Generationshus, olika 
husstorlekar, 50-80-120 kvm. 
På bottenvåningen finns 
gemensamma rum med 
gemensamt kök, mötesrum, 
flerfunktionella rum, 
gästbostäder mm.

På taket finns gemensam 
takterrass och 
penthousebostäder.

LADAN
4-500 kvm. Parkering för 
bostäder, gemensamma lokal, 
verkstad och rum för aktivitet. 
Depot, forråd, hönshus etc.

För att sätta Bjärred på kartan som en ambitiös, 
hållbar miljökommun föreslås det att genomföra 
den första etappen (och gärna flera) som en 
(experimenterande) byggnadsutställning för 
hållbart koncentrerat nytt stadskvarter byggt i 
massivträ med (minst) passivhusstandard. Utöver 
detta bör utställningen ge inblick i hur en hållbar 
stadsdel gestaltas i förhållande till att etablera 
en varierad stad med inkluderande, sociala 
rum, involvering av grundägare, utvecklare och 
aktörer samt hur Bjärred/Lomma kommun som 
samlat kommun- och stadsområde förändrar 
sitt beteende till gagn för en mer hållbar 
vardag, inklusive principer för energioptimering, 
avfallshantering, transport, lokal odling m.m.

Vi går varsamt fram och vi anlägger inte något 
som inte kan göras ogjort. Trädklungor. Och smala 
tillfartsvägar (med mötesplatser eller grön rabatt) 
som blir till stigar och cykelvägar när vi inte längre 
kör bil.

 

FRAMTIDENS BJÄRRED
 - ET ÖLANDSKAP 


