
1

2

Vy österut, ovan korsningen Agnefridsvägen-Jägersrovägen
En variationsrik volymhantering bidrar till rikedom, och tillsammans med omväxlande höjder, tak och 
täthet i strukturen skapas livlighet i flera nivåer. 

Vy västerut, stående i kunskapsaxeln
Ett energifyllt pärlband av platser, små verkstäder, skolor, förskolor, lekplatser och innovativa  mötesplatser för “från frö till planta” odlingsstrukturer, med utrymme för vinterns frösådd, vårens 
sticklingar, sommarens byte av plantor och höstens skördar. Lokala mötesplatser som erbjuder det extra utrymmet och bidrar till kunskapsutbyte, scoria kontakter och främjar kreativitet.  

BALANS I JÄGERSRO

D. Ge plats till grönt
Etablering av central park, och aktiv, grön axel ger boende närhet till en grönskande 
oas omgärdade av urbana kvaliteter. Området kring Risebergabäcken utvidgas, 
och ekologiska värden och naturupplevelser lyfts fram.

G. Vrida och anpassa för bästa mikroklimat
Genom att på väl valda platser flytta, utöka eller vrida volymer skapas goda 
miljöer, och publika platser får goda förutsättningar att utvecklas till sociala 
magneter. Bra mikroklimat och strategisk lokalisering av program understödjer 
ett folkrikt stadsliv.

Målgrupp
Målgruppernas olika visioner bidrar till skapandet av Jägersro nya stadsliv. 
Olikheter mellan målgrupperna bidrar till diversity och likheterna till 
synergieffekter. Tre värdeord är ledande: Natur, Gemenskap och Kontrast.

E. Strategisk position av kunskap 
Lokalisering av skolor, förskolor och LSS-boende i strategiska lägen utifrån 
mobilitet, såsom parkering, kollektivtrafik och cykelstråk. De är även placerade 
nära grönområden och trygga stråk.

H. Höja och sänka för bästa solljusförhållande
Tätare struktur i sydväst bidar till mindre vindar genom Jägersro. För att 
maximera goda solljusförhållande i lägenheter, på gårdar och publika platser 
sänks och höjs volymer.

Fem strategier för hållbarhet
Utvecklingen av Jägerso följer fem strategiska hållbarhetsmål. Växlande fokus 
på rätt plats, i rätt situation stärker planens kvalité och leder till en robust struktur 
som möter utmaningar och ger plats för innovationer.   

Hållbara Jägersro!
I färgrika sekvenser blomstrar Jägersro. Sekvenserna överlappar, kopplar 
samman, och ett rikt stadsliv med olika karaktärer sträcker sig från Villastaden i 
norr till koloniområdet i söder, från travbanan i öster till Almgården i väster.

F. Nätverk av förbindelser skapar mindre kvarter
Storkvarteren luckras upp av gator, gränder och bidrar till en ökad permeabilitet. 
Genomskärningar och bildande av mindre kvarter sker med avvägning mellan 
att skapa bra, byggbara kvarter och att skapa en variation i skala och bryta långa 
linjer, och gestalta småskalighet.

I. Variationsrikt boende
En mångfald av arkitektur, typologier och olika identitetsskapande 
karaktärsområden skaps en rik flora av boendemiljöer i Jägersro.

A. Områdets storlek och form
Primärt område är 41 ha och sekundärt område är 5 .5 ha. Byggrättsvolymen 
är 580.000m2 för det sammanlagda 46 ha stora området. Detta är  en 
exploateringgrad på 1.25. Risebergabäcken är 1.5 ha.

B. Förena området med omgivningen 
Identifierade värden förlängs in i området och frambringar en grundstruktur för 
hur Jägersro delas in och kopplar sig till omgivningen.

1. Identifiera Värden
Tillgångar och kvaliteter inom och runt om Jägersro 
är viktiga hörnstenar till områdets framväxt,  
förankrad i en lokal kontext,  samtidigt som nya,  
tillförda värden förstärker kraften i dom befintliga.

2. Odla kvaliteter
Förankra, koppla samman, och skapa ett robust 
nätverk av kvaliteter som väver samman, etablerar 
nya sammanhang, och bidrar till nya synergieffekter.

3. Planterna smultronställen
Utveckla målpunkter, och skapa vardagliga 
sekvenser som bidrar till sociala möten, trygghet, 
ekologiska broar och ekonomisk entreprenörskap.

C. Bevara historia
Viktiga kulturvärden bevaras och tar sin plats i den nya strukturen, vilket 
stödjer upplevelsen om platsens historia, stärker natur- och kulturlandskapets 
kontinuitet och är en relevant pusselbit i en ekologisk mångfacetterad stadsdel.

FÖRSLAGETS VISION OCH BÄRANDE IDÉER
I visionen att skapa en blandstad är den bärande idéen att arbeta fram ett tydligt 
ramverk som säkerställer en utveckling över tid som tar i beaktning blandstadens 
olika parametrar, för endast med en god balans av dessa kan en hög kvalitet 
uppnås. Blandstaden är det gemensamma målet som i ramverket definieras till 
sina olika delar och som i strukturplanearbete, samråd och vidare samverkan 
med olika aktörer kan ta projektet hela vägen i mål. I blandstaden är avståndet 
mellan olika funktioner på gångavstånd, eller inom synhåll. Grundläggande 
funktioner såsom bostäder, handel och kontor integreras i kvarteren, utmed 
gatan eller närliggande till varandra i kluster. Att bevara, skapa och planera 
för bra lokalytor är i detta sammanhang av stor betydelse för att säkerställa 
grunden i funktionsblandningen. Den andra viktiga aspekten för närhet är täthet, 
med fokus på frammejslandet av en robust urban struktur och dess särpräglade 
ingredienser såsom det aktiva hörnet, att umgås på torget, att kunna observera 
livet från sitt fönster, från caféet eller delta i ett sammanhang såsom mötet i 
affären, i cykelverkstaden eller på gymmet. En annan del av blandstadens kärna 
är att skapa goda förutsättningar för olika sociala grupper att leva integrerade, 
inom samma kvarter eller på samma gata.

Genom noggrann analys och förståelse av såväl områdets inre möjligheter 
och styrka som dess yttre relation till omgivningen kan band stärkas och 
kopplingar till, och genom området bidra till att Jägersros utveckling. Visionen 
är ett Jägersro, en blandstad i balans och knivskarpt fokus på hållbarhet.

MANDAWORKS PARALLELLT UPPDRAG JÄGERSRO PLANSCH 1 AV 6



Redovisning av alla ytor
Fördelningen mellan kvarters- och allmän platsmark är i procent 66-34. 

Etapp 1
Utvecklingen av södra delen ger området en kraftfull start, markerar det nya områdets närvaro, 
skapar ett mikroklimatiskt skydd och ligger i nära anslutning till omgivande utbud. 

Etapp 2
I en fortsatt utbyggnadsetapp färdigställs stadsstrukturen utmed Agnesfridsvägen, områdets 
hjärta, parken anläggs. 

Etapp 3
I en sista etapp byggs området kring Risebergabäcken.
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Kvartersmarkt: 316 000m2
Allmänplatsmarkt: 164 000m2

Total yta: 480 000m2

Area: 145 000 m2
Utbyggnad: 189 000 m2 bta

E: 1.30

Area: 168 000 m2
Utbyggnad: 206 000 m2 bta

Total utbyggnad: 395 000 m2 bta
E: 1.22

Area: 167 000 m2
Utbyggnad: 186 000 m2 bta

Total utbyggnad: 581 000 m2 bta
E: 1.11

PLACEMAKING
Den viktigaste grundtanken inom placemaking är att människor attraherar människor. Idag är 
Jägersro en plats i vila och det kommer att dröja innan boende befolkar den nya stadsdelens 
gator. Områdets stora ytor kan i tidigt skede, medans planprocessen pågår tas i anspråk för 
innovativa och omhändertagande aktiviter. Vi ser möjligheten att etablera en folklig magnet på 
travbanan såsom festivalarrangemang, Jägersro beach invid dammarna, odlingsytor, temporära 
strukturer där människor kan mötas, odla och experimentera. Vidare ser vi möjligheten att 
depåodla områdets framtida träd, buskar och perenner. I tidigt skede kan Jägersro etablera sig 
som ett område med hög medvetenhet om växt- och odlingskunskap, som tillsammans med 
ytor för sociala möten, idrott och teknikutveckling etablerar ett Jägersro Innan framtiden. På 
Jägersro skapar vi platser med människor för människor. 

UTBYGGNADSSTRATEGI
Områdets läge och storlek skapar en god anpassningsbarhet för utbyggnadsordningen. 
Styrande är en god balans mellan investeringar och intäkter och att viktiga funktioner såsom 
skola och förskola följer med utbyggnadstakten. Det är också viktigt att boendemiljöerna blir 
färdiga, och att pionjärerna som flyttar in ges en god och färdig livskvalitet.

100 M0 M 20M 50M

MANDAWORKS PARALLELLT UPPDRAG JÄGERSRO PLANSCH 2 AV 6



2. PERFORMATIV BEBYGGELSE 3. EKOLOGISK INFRASTRUKTUR 4. MOBILITET 3.0 5. SOCIALT KAPITAL

Lokala sekvenser
Det ska vara lätt att röra sig inom Jägersro och området fylls av möjligheter för upplevelser under 
promenader och resor i närmiljön. 

Solljusförhållanden
Inom strukturen prioriteras högst antal soltimmar  på offentliga platser och eftermiddagssol på 
kvartersmark. De tätaste kvarteren vid den centrala parken kompenseras för det lägre antalet soltimmer 
genom god tillgång till parkmark. Boverket rekommenderar fem timmar solljus på del av bostadsgårdar. 

Täthet och höjd bebyggelse
Höjdfördelningen inom området är dynamisk och viktiga siktlinjer och entreer markeras med tornhus.

Vindskyddade inre miljöer
Området skyddas från hårda sydliga till västliga vindar med hjälp av två högre, mindre uppbrutna 
fasadlinjer. Vistelseytor är placerade i mer skyddade lägen. 

Takotoper
De fem mobilitetshusens gröna tak bidrar till landskapssystemen och regelringen av mikroklimatet. 
Genom gröna tak på olika höjder skapas nya habitat såväl som spridningskorridorer för pollinerar. De 
gröna taken bidrar med estetiska värden och ökar tillgången på gröna vistelseytor. 

Dagvattenhantering och skyfall
Vi skapar gott om fördröjningszoner och filtrering av dagvatten innan det når Risebergabäcken. De 
hårdgjorda ytor är mångfunktionella och genomsläppliga för att kunna översvämmas vid extrema skyfall. 
Utöver det adderas ytor för fördröjningsdammar som rymmer över 25 000 m3.

Tillgänglighet parker
I Jägersro skapas parker och mindre fickparker för närrekreation, grönkontakt och lek. Ingen bostad har 
mer än 250 m till närmaste park. 

Biotoper och högt naturvärde
Inom planområdet skapas gröna samband som kopplar an till kringliggande miljö och stärker öst-västliga 
spridningssamband. 

Träd i hårdgjorda miljöer
Grönskan ges goda förutsättningar med skelettjordar och träden placeras minst 4 m från fasaderna för 
att ges utrymme att växa. De varierar i storlek vilket stärker deras identitetsskapande roll och funktion 
som landmärken. Träden fungerar även på vissa platser som vårdträd där de blir en social kvalitet. 

Kollektivtrafik
Genom att busslinje ett dras om har ingen bostad längre än 400 m till närmaste busshållplats. 
Busshållplatserna placeras strategiskt intill skola, handel och service.

Cykelnätverk
Det är enkelt att ta cykeln längst huvudcykelstråken, cykelvägarna och den tvåsidiga cykelvägen längs 
kollektivtrafikstråket. Både i det egna kvarteret och i mobilitetshusen finns möjlighet till cykeldelning, 
parkering och lån av lådcykel/elcykel.

Mobilietshus och trafikledning
Mobilitetshusen placeras i direkt anslutning till infartsgator för att uppmuntra till byte av färdmedel för 
interna resor. Mobilitetshusen fungerar även som logistikpunkter för samlade leveranser.

Trafikzoner
Genom trafikledning skapas lugnare, mindre trafikerade områdenkring skolor och förskolor samt inom 
kvartersstrukturen. Samtliga vägytor är körbara men olika trafikformer prioriteras för genare framkomst.  

Sociala katalysatorer
Gemenskapshetsytor utan kommersiella drivkrafter skapar platser där det sociala sammanhanget sätts 
i fokus. Plats ges för möten och bygger samhörighet på såväl kvartersnivå som i området i stort.  

Fasindelning för flexibla kvarter
Flexibel struktur som möjliggör att strukturen adapterar till framtidens utmaningar och behov.

Kulturvärden
Platsens historia som travbana lyfts fram. Strukturer behålls för att bibehålla karaktären och ett av de 
tidigare stallen blir förskola. Dammen bevaras och likaså trädgården som omger korsvirkeshuset bevaras 
i sin helhet. Även trädrader står kvar för både sitt kultur och naturvärde.  

1. VÄLMÅENNDE GRANNSKAP

Barnvänliga miljöer
I Jägersro skapas säkra skolvägar med god tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel. Det längsta 
avståndet till förskola från bostaden är 200 m. I fickparker skapas trygga ytor för de mindre barnens lek 
såväl som platser för unga att vistas. 

Platser för lek, aktivitet och rekreation
Den centrala parken separeras från trafiken längs samtliga sidor. Den får en nära koppling till biblioteket 
och det aktiverade korsvirkeshuset. I det experimentella stråket tillkommer platser för unga, med aktivitet- 
och multisportytor för att skapa program för alla olika åldrar.

Varierade karaktärsområden
I kvarteren varierar inre och yttre karaktärer för att ge delområden olika uttryck identitet och karaktär. Det 
skapar även en balans i mötet med den omkringliggande bebyggelsen.

Typologier
I området tillförs olika boendeformer som genererar en stadsdel med varierade kvaliteter.
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Jägersroparken
Kring den ursprungliga vattendammen skapas en urban, inbjudande miljö som ramar in den nya parken. Jägersroparken är 1.7 ha och bildar tillsammans med Korsvirkeshusets trädgård en en 2.4 central grön lunga i området.  Parken 
är mycket viktig för områdets hantering av dagvatten och skyfall samt områdets biologiska mångfald. Denna performativa park är ett nav mellan bebyggelse, stråk och gator och är en viktig social magnet för boende och besökare. 

Redovisning alla ytor strukturskiss
Diagrammet visar en sammanställning av byggrättsvolymer och nyttjandeformer för primära och sekundära markområdet. Hus-
bredder i planen utgår från ett grundmått om 13m vilket ger en flexibilitet i förhållande till planlösningar, energikrav, variation av 
bostadstypologier samt möjligheten till att bygga med träkonstruktion.

Gårdshus i kvarteret
I gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark möts boende med förbipasserande. Gårdshus placeras i kvarterens små öppningar och bidrar till variation i byggnadshöjd rikedom i gaturummet, bra solljusförhållande 
till gårdar och lägenheter samt skapar plats för kreativitet, sociala evenemang och entreprenörskap. Gårdshuset är platsen för odling, middagar, cykelreparation, häng med grannar, kompis och barn.

Strukturskiss
Bostäder (inkl. LSS-bonde)
Invånare
Handel 
Kontor och övrig samhällsservice 
Grundskolor (2 st)

Skolgård
Förskolor (5 st)

Förskolegård 
Parkering bil

Totalt primära området:
Totalt sekundära området:
Totalt sammanlagt:

470 000 m2 BTA
ca 10 000 personer

20 000 m2 BTA
 15 000 m2 BTA
 14 000 m2 BTA

23 500 m2

 12 000 m2 BTA
30 000 m2

 50 000 m2 BTA

 511 000 m2 BTA
70 000 m2 BTA

 581 000 m2 BTA

Mikroklimat på viktiga platser
På offentliga platser prioriteras ett stort antal soltimmar för att skapa attraktiva 
rum med ett mikroklimat som bjuder in till aktivitet och ger goda förutsättningar 
för uteliv sent på säsongen. 

Mikroklimat i gatumiljö
I gatumiljön finns multifunktionella hårdgjorda ytor för infiltrering av dagvatten. 
Gatuträden reglerar temperaturen och minskar förekomsten av värmeöar, de bidrar 
även till en förbättrad luftkvalitet. Genom smala öppningar i den främst förekom-
mande vindriktningen minskas både vinden och bullernivån. 

Bostadshus
Handel
Kontor och övrig 
samhällsservice
Förskola
Skola
Mobilitetshus
Gemenskapshus/
växthus
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Mikroklimat i kvarteret
Kvarteren har goda förutsättningar för sol under framförallt eftermiddagen och 
genom att placera solceller på taken utnyttjas även solläget för att öka tillgången 
på lokal förnybar energi. 

Jägersro kretslopp
Visionen i Jägersro är att skapa ett integrerat helhetsperspektiv; att arbeta med alla olika pusselbitars lika värde. I gestaltningen, en tredimensionell uppbyggnad skapas i samklang. En byggnads placering, höjd och innehåll prövas mot gårdens behov, funktion och 
performativa roll. Byggnaden står i relation till gatan, gatan till mobiliteten, mobiliteten till tryggheten och bottenvåningar planeras i förhållande till visionen om rörelse, sociala kluster och god ekonomisk avvägning.  För att på bästa vis skapa skyddade miljöer, ta hand 
om dagvatten, bygga attraktivt boende, säkerställa lokaltillhörighet och ge plats till oss och våra medmänniskor växer alla delar fram, hand i hand.
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Mobilitet, stadsliv och målpunkter
Diagrammet visar en översikt av bottenvåningar, gatuhierarki, målpunkter och särskild värdefulla platser i planen. För att 
säkerställa en levande stadsmiljö och flexibilitet över tiden föreslås höga bottenvåningar vilket ger möjlighet för affärsverksamhet, 
bra lägenheter med unika kvaliteter. En högre bottenvåning skapar tänjbarhet, och möjlighet att anpassa och omvandla lokaler och 
bostäder till nya, för tiden anpassad efterfrågan.

Gathörnet
Efter att ha passerat de bevarade pilarna omsluts vi av en tät och urban stadskänsla. Vi rör oss utmed en grönskande gata, fylld med cyklister, fordon och människor som rör sig till bussen, mot affären eller hemmet. Korsande till denna 
gröna gata ligger gatan som leder oss ner till Jägersro Center, eller upp till torget. En livlig gata med affärer, kontor och bostäder. I korsningspunkten möts boende för att hämta och lämna varor, prata och samlas för en kaffe.

Från tak till park
Visionen är att varje boende har en mycket god tillgång till grönska och sociala 
sammanhang. I täta delar skaps takträdgårdar som kliver ner till lägre hus, och 
till innergårdar och länkas vidare till parken, och det stora landskapet.

Naturgård för boende
Taket på mobilitetshuset är en gårdspark med naturkaraktär, men begränsad 
åtkomst, detta för att värna om biotopens värdefulla flora och fauna. Boende 
runt gårdsparken kan njuta av en grön utsikt från sina lägenhet i de översta 
våningsplanen, samt har tillgång parken. 

Mobilitetshus
Ett hus anpassat för att vara en aktiv aktör i stadsstrukturens mikromobilitet. I bottenplan 
finns plats för e-handels logistik, cykelparkering, dela-bil pool och service. Bilparkering och 
laddningsstolpar för närområdets bostäder återfinns i övre våningsplan. I lämpliga lägen kan 
delar av volymen utformas för bostäder. Gestaltningen av taklandskapet stärker i olika delar 
av området inslag av natur, sport, odling och teknikutveckling.

Jägersro torg
Bondens marknad erbjuder lokala produkter till boende och besökare. Gemenskapen på torget förstärks av aktiviteter i omgivande bottenvåningar. En stark målpunkt är biblioteket och den för boende i området öppna 
verkstaden som ger plats för kreative hobbyprojekt. Jägersro torg och omgivande byggnader ger plats till att såväl ta del av andra kreativitet som möjligheten att vara med och själv skapa.

Park totalt (inkl område vid Rise-
bergabäcken)
Fickpark totalt

Torgyta

Skolgård
Förskolegård

61.300 m2

3 200 m2

3.300 m2

23 500 m2

30 000 m2

2. Cykelgata (sekundär gata) 14 m
En smal gata med blandad trafik, var 
cykeln och fordon delar utrymme. 
Gatutypen förgrenar sig mellan kvarter 
och länkar samman olika delar av 
planen.

3. Bussgata 24 m
En boulevard, med utrymme för stora 
träd, bitvis i dubbla rader, som ger plats 
för en effektiv kollektivtrafik och rymlig 
cykelförbindelse genom Jägersro.

4. Gränd (gångfartsgata) 10 m
En gata utan nivåskillnad, var all trafik 
samsas i gångfartshastighet. En gata 
som säkrar tillgängligheten till fastig-
heter och är främst en gång- och cykel-
gata med inslag av träd.

Skola tomt 15.000 m2

Skolgård 11.500 m2

Jägersro torg
3.300 m2 Jägersroparken

17.000 m2

Risebäckaparken
22.000 m2

park 10.000 m2

park 5.000 m2

LSS-boende
tom 3.000 m2

Korsvirkeshusets trädgård
7.300 m2

Skola tomt 15.000 m2

Skolgård 11.500 m2

FSK tomt 7.700 m2

FSK-gård 6.000 m2

FSK tomt 7.200 m2

FSK-gård 6.000 m2

FSK tomt 7.200 m2

FSK-gård 6.000 m2

FSK tomt 7.200 m2

FSK-gård 6.000 m2

Bushållplats

Bushållplats

Fickpark 700 m2

Fickpark 700 m2

Fickpark 1.200 m2

Fickpark 600 m2

FSK tomt 7.200 m2

FSK-gård 6.000 m2

Bostadshus
Handel
Kontor och övrig 
samhällsservice
Förskola
Skola
Mobilitetshus
Gemenskapshus/
växthus

Takplan

Bottenplan
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1. Huvudgata 20 m
En bred gata med trafikseparerad trafik 
med god plats för lägre lummig grönska 
och stora gatuträd. Gatan säkerställer 
ett bra flöde till mobiltetshus och 
viktiga målpunkter i området.



Alternativ strukturskiss
Stadsradhus införlivas i kvartersbebyggelse och strukturen förtätas kring parken och 
kunskapsaxeln. Förskola i söder blir del av kvarter, läge nära park kompenserar för mindre 
gård. Utmed Jägersrovägen och Agnesfridsvägen ökar skalan i byggnaderna.   

Strukturskiss
Principen för strukturen är ett robust ramverk som säkerställer planens viktiga kvaliteter. Inom 
ramverket finns en stor flexibilitet att anpassa planens finare strukturer efter behov och krav.

Alternativ strukturskiss
Tillkommande byggrättsvolymer fördelas enligt två huvudprinciper, dels ökat antal våningar, 
främst i sydväst och dels omvandlas lägre, friare bebyggelse till kvartersbebyggelse.

Strukturskiss
Byggrättsvolymen är fördelad i olika kvartstyper, bostadstypologier och byggnader varierar i  
skala, anpassade efter ljusförhållande, mikroklimat och målet att skapa levande stadsliv.

LSS boende samlas på en plats, placerad med god tillgång till grönområde

Stadsradhus ersätts med u-formade bostadskvarter

Grön “ficka” försvinner och ersätts av bostadskvarter

Höga hus får extra våningar

Tillägg våningar 

Tillägg våningar 

Tillägg ett vångsplan mobilitetshus

Park och förskola försvinner och ersätts med 
bostadskvarter, innehållande förskola

Tillägg ett våningsplan, alternativ större volym. 
Skolgårdsyta per barn minskar

Stadsradhus ersätts med u-formade bostadskvarter

Total utbyggnad: 705 189 m2 bta

Total utbyggnad: 581 000 m2 bta

ALTERNATIV STRUKTURSKISS
Strukturskissen innehåller ett antal viktiga värden, miljöer och kvaliteter som säkerställer 
områdets utveckling till en stadsdel i hållbarhetens framkant. Nyckeln till en god och tänjbar 
struktur ligger i ett robust ramverk som fastställer en grundsyn, en bas ur vilken olika alternativ 
kan mejslas fram, som tar hänsyn till en marknad i förändring,  nya regler, förändringar 
i levnadsmönster och behovsrelaterade anpassningar. I den alternativa strukturskissen 
bibehålls planens grundläggande kvaliteter. Social hållbarhet med trygga miljöer, var boende 
och besökare känner sig hemma och trivs säkerställs i samma gatu- och torgnätverk med 
aktiva program lokaliserade i nära anslutning. Dagvatten omhändertas enligt principen i 
strukturskissen. Grönytor minskar något och ersätts med ökade insatser att skapa biologisk 
mångfald i gatumiljöer samt föreslås fler gröna tak.

Strukturens framskaffande av unika platser, stråk och sammanhang bidrar till en särpräglad 
identitet var boende och besökare känner sig hemma, upplever trygghet och inspireras till 
att vara med, och ta hand om, utveckla och förändra Jägersro med tiden. Den arkitektoniska 
kvaliteten byggs in i väggarna, planteras i hörnen, göms i träden och blommar ut i unika lösningar 
som bidrar till en dragningskraft och ökar intresse för området, långt bortom plangränsen.

100 M0 M 20M 50M
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