
DELA&DELTAKABELVERKET 2015.05.18

VY MOT KVARTERSTORGET och Orangeriet



DELA&DELTA

KONCEPT
VÅR VISION
Vårt förslag är utformat för att skapa levande 
stadsrum med vackra torg och platser.Vi vill 
möjliggöra för grannar och kringboende att 
känna delaktighet, engagemang och ansvar. 

Visionen är att utformningen, tillsammans 
med männsikorna, skapa trivsel och trygghet 
och formar en stark gemensam identitet.

Centralt i förslaget är kopplingen mellan 
inne och ute. Den egna lägenheten står i 
kontakt med den öppna, något upphöjda 
kvartersgården. Det centrala parkstråket 
skapar ett vardagsnära stadsrum där man 
naturligt uppehåller sig. Här finns också 
miljöer som utmanar och stimulerar barn i 
olika åldrar.

Det offentliga rummet formas av 
sammankopplade platser och bildar ett grönt 
stråk. Till offentligheten hör även möjligheter 
för komersiella och publika lokaler. Vi vill 
erbjuda en varierad stadsmiljö som känns 
relevant, attraktiv och tillgänglig för alla. 

I Kabelverket i Älvsjö är våra mål att skapa:

• En identitetsskapande och lustfylld 
arkitektur

• En innovativ och samtidigt historiskt 
förankrad stadsplan.

• Ett pärlband av varierande stadsrum som 
för in naturen i staden.

• En blandning av bostadstyper för en 
befolkning med olika livsvilkor.

STADSPLAN OCH BYGGNADER
Kabelverket har stora förutsättningar att bli 
en attraktiv stadsmiljö. Den framväxande 
stationsnära stadsdelen ligger nära 
Stockholms innerstad och har tillgång till fina 
grön-och rekreationsområden. 

Idag är området ett avgränsat arbetsområde, 
som ligger som en enklav i Älvsjö. 
Omvandlingen från industriområde till ett 
integrerat bostadsområde bygger på att det 
skapas välplacerade och välanvända gator och 
stråk. Domesticeringen av Älvsjövägen och 
den planerade Götalandsvägen kopplar på ett 
bra sätt ihop Kabelverket med närliggande 
områden i Älvsjö. 

Det gröna stråket i sydvästlig och nordostlig 
riktning ger ytterligare möjligheter till 
kopplingspunkter. Stråket är den nya 
stadsdelens huvudsakliga offentliga rum som 
med sina platsbildningar fungerar som visuell 
länk mellan de befintliga äldre husen, den 
nya stadsdelen och naturområdena i norr och 
söder. 
Förslaget organiseras kring detta pärlband av 
rum. Det leder från entrétorget vid Älvsjövägen 
i sydväst via Ekbacken med aktivitetsplatsen, 
vidare till kvarterstorget och entréplatsen 
vid Götalandsvägen som vidgar sig till 
Solbergaskogen i nordost. 

Den etablerade riktning som finns i 
Kabelverket idag har sin utgångspunkt i 
industrins verksamhet med tidigare godsspår 
och logistik. Vår stadsplan bygger i delområde 
1 vidare på befintliga riktningar.
De högst värderade äldre byggnaderna bevaras 
och återanvänds och tillför kvaliteter till 
stadsmiljön. 

I delområde 1 placeras hus i olika skalor 
och uttryck runt fyra öppna, upphöjda och 
garageunderbyggda, gröna gårdar. De öppna 
kvartersgårdarna omges av olika hustyper med 
varierande volym och uttryck som mellan sig 
har generösa trappor ner till omkringliggande 
gator, torg och naturområden. Entréer till 
samtliga hus sker från de omgivande gatorna 
och platserna.

Hushöjderna i stadsdelen varierar. Centralt 
kring torget föreslår vi bebyggelse i traditionell 
skala, tre till fem våningar, motsvarande den 
europeiska staden. Närmast Götalandsvägen 
finns tre högre punkthus tolv- tjugo våningar 
som möter den planerade bebyggelsen i DP 1.

I område 2 är husen fyra till sex våningar och 
uppdelade i två kvarter. Det norra får en tyst 
sida med underbyggd gård in mot ekbacken.
I den södra delen löper en lokalgata mellan 
kontoren och bostäderna. Ett parkeringshus    
som servar hela området förläggs längst 
i söder. I område 2 följer bebyggelsen 
Älvsjövägens givna riktning. Älvsjövägen 
domesticeras med två in- och utfarter (med 
enbart högersväng) för de boende och för 
transporter till kontorshusen. 

Strukturens bärande idé tål att delarna till viss 
del förändras utan att helheten går förlorad. 
Stadsdelen utformas även med tanke på att 
förändringar kan ske etappvis och över lång 
tid.
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STRÅKET & STADSRUMMEN
DEN GRÖNA STRUKTUREN
Förslaget bygger på att skapa en hållbar stadsmiljö med 
urbana öppna torg- och parkrum samt mer intima och 
lummiga gårdsmiljöer. Målet är att skapa en stadsmiljö 
med grönska som tar hand om och renar dagvattnet, 
ger förutsättningar för ekologisk mångfald samt skapar 
ett bra mikroklimat och trivsamma friytor. Kabelverket 
i Älvsjö är en stationsnära stadsdel som har tillgång 
till grön- och rekreationsområden. Solbergaskogens 
vilda natur i norr och närheten till Långbrodalen och 
Viktoriaparken i söder med den rekreativa Långsjön i 
det södra stråkets förlängning ger förutsättningar för en 
grön, levande och hållbar stadsmiljö i tävlingsområdet 
och ett attraktivt boende. 

DAGVATTENSTRATEGI
Dagvatten är en viktig del i diskussionen om den 
hållbara staden. Hållbarhet handlar om att bevara den 
hydrologiska balansen och på så vis minska den annars 
ökade avrinningen och föroreningsbelastningen till 
recipienten. Hållbarhet innefattar även att dagvattnet 
hanteras nära källan och med hjälp av lokala och 
småskaliga lösningar. 

Syftet med dagvattenhanteringen är att fördröja 
toppflöden, minska volymerna genom infiltration samt 
rena vattnet genom sedimentering och växtupptag. 
LOD-lösningar kräver små ingrepp och grundprincipen 
är att utnyttja mark som annars skulle hårdgöras. 
Dagvattnet leds mot infiltrationsytor och passera 
växtlighet och jord innan det perkolerar eller tas upp i 
dräneringsledningar. 

Genom öppna dagvattenlösningar och planteringar 
kan överskottsvatten från gårdar och tak riktas till 
fördröjnings/infiltrationsmagasin. Dessa placeras med 
fördel mitt i området vid ekbacken och det centrala 
kvarterstorget. De gröna taken ökar den biologiska 
mångfalden och fördröjer dagvattnet och ökar 
avdunstningen.
Målet är att så mycket dagvatten som möjligt ska kunna 
tas om hand lokalt. Markens geotekniska förhållanden 
avgör hur mycket vatten som kan infiltreras respektive 
anslutas till stadens ledningssystem.  I senare skede 
utreds vad som är tekniskt möjligt med avseende på 
lutningar och markens infiltrationskapacitet.

EKOLOGI OCH GRÖNA STRÅK
För att ge förutsättningar till grönytor med biologisk 
mångfald är det viktigt att bygga upp de gröna 
beståndsdelarna med ett varierat innehåll. Genom att 
använda inhemska växter, träd och buskar med bär, 
nektargivande undervegetation, flerskiktiga buskage och 
vegetation för alla årstider skapas goda förutsättningar 
för biologisk mångfald.  De gröna elementen bidrar 
också till en trivsam och lugn närmiljö, förbättrad 
luftkvalitet och partikelreduktion. 
Bergknallen med ekar fungerar som ett naturligt grönt 
nav i området som i östvästlig riktning ansluter till de 
öppna gröna aktivitetsytorna kring Kämpetorpsskolan.  
I nordsydlig riktning bildar ett flertal större och 
mindre offentliga gröna platser ett pärlband 
mellan villaområdena sydväst om Älvsjövägen och 
Solbergaskogen i nordost.

GATOR
I området finns en hierarki av gator med en 
trädplanterad huvudgata och smalare lokalgatorutan 
genomgående trafik. De smala gatorna inne i området 
ska inbjuda till låga hastigheter och ge goda möjligheter 
att gå och cykla tryggt. Lokalgatorna utformas med 
begränsade möjligheter till parkering. Gatuplanteringar 
med träd utförs där det är möjligt. Träden har förutom 
att ge gatorna karaktär och grönska även funktionen att 
omhänderta dagvatten.

AKTIVITETSPARKEN
I anslutning till ekbacken anläggs i en aktivitetsyta och lekplats som 
mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Aktivitetstorget angränsar till 
förskolan och den ombyggda kraftstationen med sina gemensamhets- och 
kulturfunktioner samt det nya orangeriet/caféet. Torget får ett lekfullt 
uttryck som knyter an till industriarvet och har goda solförhållanden med 
sitt sydvästliga läge.

ENTRÉPLATSEN VID GÖTALANDSVÄGEN
En grön entréplats kopplar området mot Solbergaskogen i norr och leder 
samtidigt besökaren söderut via den nya ”bygatan” mot kvarterstorget. 
Ekar blir ett genomgående trädslag för de öppna platserna i området 
kompletterat med blommande mindre träd.

ENTRÉTORGET VID ÄLVSJÖVÄGEN
De offentliga platserna och torgen utgör noder och orienteringspunkter 
som knyter ihop området med omgivningen. I söder mot Älvsjövägen 
finns ett trädplanterat entrétorg som en grön öppning mellan 
bostäderna längs vägen. Vid entrétorget finns en ny infart som servar 
bostäderna längs vägen och de befintliga kontorshusen. Träden på 
torget föreslås vara lönnar som i den uppvuxna trädallén söder om 
Älvsjövägen.

KVARTERSTORGET
Centralt i området utan störande trafikbuller vidgar sig gaturummen 
till ett mindre kvarterstorg.      Torget/platsen ges en vilsam industriell 
karaktär som påminner om områdets tidigare historia med öppna 
grusytor och trädplanteringar. En vattenspegel/damm anläggs i södra 
delen av torget närmast orangeriet och bildar ihop med en raingarden 
en vacker kontrast till de grusade och stenlagda ytorna. Raingarden 
utformas som en försänkning i marken där regnvatten samlas, fördröjs 
och kan tas upp av växtlighet. Den utgör en resurs men är också en 
tillgång ur upplevelsesynpunkt. Torget får levande bottenvåningar. 
Alla bostäder på nedre botten får privata entréer, i form av inbjudande 
trappor. Vid torget möjliggörs också utrymmen för kommersiella 
lokaler.

STRÅKET, del av situationsplan skala 1:500

BARN
Vi vill ge stadsdelen ett 
fokus på barnen. Staden är i 
grunden en spännande miljö 
att växa upp i. Genom att 
tillföra parker med lekytor 
med olika kvalitet skapas 
miljöer som utmanar och 
stimulerar barn i olika åldrar. 
Tillsammans med närheten 
till Solbergaskogen bildas en 
komplett utemiljö för barn i 
Kabelverket.
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MATERIAL- OCH FÄRGSKALA

OMRÅDETS KARAKTÄR

Byggnaderna i stadsdelen Kabelverket får en 
samtida prägel med referenser till de kvarvarande 
industribyggnaderna. Idag kännetecknas området 
av en konsekvent färgskala och materialval där 
variationen består i olika tiders tillägg samt en 
volym och karaktärsvariation präglad av olika 
användningsområden. I vårt förslag hålls färg-
och materialval till en begränsad variation inom 
ljusa, gyllene sandfärgade toner med tegel som det 
dominerande materialet. Liksom i den befintliga 
industriarkitekturen blandas volym och detaljering 
kraftigt mellan byggnaderna. Den lilla skalan blandas 
med den kolossala- en helhet med variation.

Vid den befintliga kraft- och värmecentralen möts 
”bygatan” och stråket och bildar två torg, ett lungnare 
kvarterstorg och en livligare aktivitetspark som 
tillsammans med den gamla kraft- och värmecentralen 
utgör områdets centrum. Kraft- och värmecentralen i 
sitt gula tegel kompletteras med ett kontrasterande hus 
i glas och trä, vilket föreslås bli ett orangeri med café 
och samlingslokaler för områdets boende. Det befintliga 
huset inreds med gemensamma funktioner för den nya 
stadsdelen- biblioteksfilial, fritids-teaterverksamhet och 
en bar/restaurang. Även en del praktiska funktioner som 
en central cykeluthyrning (lånecyklar), fastighetsskötsel 
och återvinning kan möjliggöras här. Förebilden kan 
vara Dieselverkstaden i Sickla.

VY FRÅN EKBACKEN mot Orangeriet och kvarterstorgetHus och natur som bevaras

FASAD PUNKTHUS
1:200

FASAD LAMELLHUS
1:200

FASAD LAMELLHUS
1:200

FASAD RADHUS
1:200

BYGGTEKNIK OCH EKONOMI
Vårt förslag bygger på beprövade och kostnadseffektiva 
byggtekniska lösningar som ger vackra och yteffektiva 
bostäder. Vår formmässiga variation sker inom ramar 
som ger området en sammanhållande prägel. Vi kan 
åstadkomma detta på ett rationellt och kostnadseffek-
tivt sätt genom att jobba med ett begränsat antal husty-
per som vi kan kombinera på ett stort antal sätt med ett 
varierat fasaduttryck utan att det resulterar i en känsla 
av upprepning. Takformerna utformas som gröna tak, 
delvis med fläktrum inrymda på vind och med möjlighet 
att placera solceller i de mest gynnsamma lägena.
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LÄGENHETSFÖRDELNING  
OCH YTOR
De öppna kvartersgårdarna omges av olika 
hustyper med varierande volym och uttryck 
som mellan sig har generösa trappor 
ner till omkringliggande gator, torg och 
naturområden. Varje kvarter består av ett 
högre punkthus, ett eller flera lamellhus och 
en mindre hustyp på 1-3 vån. Puntkhusen och 
lamellhusen är i huvudsak bostadshus medan 
den mindre hustypen varierar mellan att vara 
radhus/ förskola och cykelforvaring. Entréer till 
samtliga hus sker från de omgivande gatorna 
och de offentliga platserna.

Vi har eftersträvat enkla rationella 
planlösningar som utgår från bostaden mjuka 
värden med ljusa och fina rumssamband, 
tydlig orienterbarhet, axialitet där den 
omgivande stadsplanen och naturen kvaliteter 
kommer till sin rätt. 

2 rok 
44 kvm

3 rok 
75 kvm

3 rok 
75 kvm

2 rok 
44 kvm

2 rok 
44 kvm

2 rok 
44 kvm

KOLLEKTIVHUS / RADHUS
1:200

Plan2

Plan 3 och princip för plan 4

Entréplan

1 rok 
42 kvm

2 rok 
60 kvm

2 rok 
60 kvm

2 rok 
60 kvm

2 rok 
60 kvm

5 rok 
120 kvm

5 rok 
120 kvm

5 rok 
120 kvm

5 rok 
120 kvm

1 rok 
37 kvm

1 rok 
42 kvm

A
Totalt: ca 135 lgh
Antal lokaler: 4 st
BTA: ca 13.950 m2
Ljus BTA: ca 11.900 m2
BOA: ca 9500 m2
LOA: ca 365 m2

B
Totalt: ca 130 lgh
Antal lokaler: 2 st 
BTA: ca 13.900 m2
Ljus BTA ca 11.200 m2
LOA: ca 190 m2
BOA: ca 8950 m2

C
Totalt: ca 90 lgh 
Antal lokaler:1 st (Förskola)
BTA: ca 10.910 m2
Ljus BTA: ca 8.900 m2 
BOA:ca 6.400 m2
LOA: 700 m2

D
Totalt: ca 100 lgh
Antal lokaler: 1 st 
BTA: ca 11 430 m2
Ljus BTA: ca 9.300 m2
LOA: 190 m2
BOA: ca 7450 m2

E
Totalt: ca 95 lgh
Antal lokaler: 4st 
BTA: ca 10730 m2
Ljus BTA: 8.400 m2
LOA: ca 240 m2
BOA: ca 6700 m2

F
Totalt:ca  45 lgh
Antal lokaler: 3 st+ 
parkeringshus
BTA: ca 8950 m2
Ljus BTA: ca 8.200 m2
LOA: ca 2600 m2
BOA: ca 6560 m2

OMRÅDE 1
Totalt:
1 rok      48 st (10%)
2 rok    157 st (35%)
3 rok    155 st (34%)
4 rok      84 st (19%)
5 rok      11 st (2%)
Totalt:  455lgh
BTA: ca 50 200 m2
Ljus BTA: ca 41.200 m2
LOA: ca 1450 m2
BOA: ca 32.300 m2

OMRÅDE 2
Totalt:
1 rok       15 st (11%)
2 rok       45 st (32%)
3 rok       50 st (36 %)
4 rok       30 st (21%)
5 rok      
Totalt:    140 lgh
BTA: ca 19.700 m2
Ljus BTA: ca 16.600 m2
LOA: ca 2.840 m2 (P-huset)
BOA: ca 13.250 m2

TOTALT: 
Totalt:
1 rok        61 st (10%)
2 rok      202 st (34%)
3 rok      205 st (35 %)
4 rok      114 st (19 %)
5 rok        11 st (2%)
Totalt:     595 lgh
BTA: ca 69.900 m2
Ljus BTA: ca 57.800 m2 
LOA: ca 4.290 m2
BOA:ca 45.550 m2

LÄGENHETSFÖRDELNING

A

BC

D

E

F

G

Kvarter

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Övrigt 

Befintligt

TRAFIK OCH PARKERING

Infart

Bilar 

Gång och cykelväg

Parkering, överbyggd

Cykelhus 

Parkeringshus

ZONER

Grönyta       

Torg

Förskola

Gård

Gemensamheten

Komersiellalokaler

3 rok 75 kvm 3 rok 75 kvm

3 rok 75 kvm 3 rok 73 kvm

 
PUNKTHUS
I punkhuset får man direkt i entrén en utblick 
rakt genom lägenheten. Punkthusets möjlighet 
till ljus från två håll upplevs i hela lägenheten 
och de sociala rummen som har ett öppet 
samband och orienterar sig åt två vädersträck. 
Indragna balkonger ger möjlighet till 
vindskydd samt genomsikt inom lägenheten 
och tyst sida. Punkthusen varierar i höjd och 
karaktär och utgör ett hörn av varje kvarter.

LAMELLHUSET
Vi har eftersträvat att samtliga lägenheter har 
ljus från två håll. Små effektiva och trivsamma 
lägenheter med ljusa och öppna samband. 
I entréplanet har en del av lamellhusen en 
egen entré med trappa mot gatan. Mestadels 
är lamellhusen trespännare för att få variation 
i fasaduttryck och för att passa in i den 
finmaskiga stadsplanen.

RADHUS, KOLLEKTIVHUS
Här skapas blandade boendeformer för 
att berika stadsdelen med en variation av 
människor i olika skeden av sitt liv. Radhuset 
är placerat nederst i två våningar med en 
entré mot torget och en tillgänglig entré 
mot en trädgård. Här får den stora familjen 
plats. Ovanför finns två våningar med mindre 
lägenheter som nås via ett trapphus och en 
entrébalkong.

PARKERING
Under fastigheterna anläggs garage i ett plan. 
Som ett komplement föreslås ett parkerings-
hus i område 2, som ett underbyggt garage 
och ett nytt parkeringshus i massivträ. Läget  
gör att biltrafiken inom området minimeras. 

BOA/BTA
Typplan av Lamellhus
0,81

Vy från Älvsjövägen mot sydost.   
Hörnet vid Götalandvägen

P-PLATSER
Område 1
I garage: ca 30-40 p-platser per kvarter. 
Totalt ca 145 p-platser.
Område 2
I garage och i parkeringshus:
ca 200 p-platser (varav 140 iparke-
ringshus i 4 våningar)
Område 1 och 2 på mark: Inom områ-
det på lokalgatorna rymms ca 12-15 
p-platser. På omgivande större gator 
rymms ca 30 p-platser. Sammnlagt ca 
45 p-platser.

Typplan

Typplan

Kv A. 
Entréplan och gård
Skala 1:500. 

PUNKTHUS
1:200

LAMELLHUS
1:200
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DELA OCH DELTA.  
DEN SOCIALA MILJÖN
Att skapa gemenskap, delaktighet och bo-
endeinflytande är en utmaning men rymmer 
också en stor potential.

STADSPLANEN OCH ARKITEKTUREN
Vi har satt ett stort värde på arkitektonisk va-
riation inom området och mellan de enskilda 
byggnaderna. Byggnadshöjder och volymer 
varieras och gatunivån är levande. Variationen 
i skala, den historiska förankringen i stadspla-
nens riktning och material och en formmäs-
sig brokighet ger en igenkänningsfaktor som 
skapar en ökad trygghetskänsla. Byggnader-
nas placering och siktlinjer genom områ-
det ger goda ljusförhållanden på gårdar och 
uteplatser och underlättar orientering inom 
området. Området samlas kring två tydliga 
inre stadsrum; ett lugnare torg, en aktiv park. 
Bygatan tillgodoser transporter till kvarteren 
men fungerar även som en plats för möten och 
umgänge med grannar och familj.

UTEMILJÖER OCH GÅRDAR
Gårdarna erbjuder mindre trädgårdsrum av 
olika karaktär. Väl omhändertagna miljöer med 
öppna gräsytor för lek och spel kombineras 
med rabatter, odlingslotter och mindre lek-
platser. Växtlighet och byggda konstruktioner 
skärmar av mot gemensamma uteplatser och 
mot lugnare och mer intima delar av bostads-
gården. Här finns avskilda hörn för vila. Intill 
entréerna finns möjlighet till cykelparkering. 
Tillgänglighet och god belysning är en viktig 
byggsten för att skapa en attraktiv, trygg och 
väl fungerande bostadsgård. Den ökar använd-
barheten och fler människor kan vistas och 
använda gården och dess funktioner. Ökad 
tillgänglighet leder ofta till ökad trygghet och 
trivsel.

LEVANDE BOTTENVÅNINGAR
I vårt förslag ger vi bostäderna på nedre bot-
ten privata entréer i de lägen där det inte är 
lämpligt att förlägga kommersiella lokaler, i 
syfte att skapa liv och variation. Det ger sam-
tidigt dessa bostäder en extra boendekvalitet. 
Levande bottenvåningar bidrar till en ökad 
trygghetskänsla.

VERKSAMHETSLOKALER
Ett antal kommersiella lokaler i byggnadernas 
bottenvåningar ger förutsättningar för området 
att rymma exempelvis närbutiker, kontor och 
gym. En viktig del i kabelverket sociala struk-
tur är förskolan. 

GÅRDSRUM (John F Collins Park, New York)

GÅRDSRUM OCH ENTRÉTRAPPOR

GÅRDSRUM , (Stockholm)

ENTRÉTRAPPOR, Brooklyn, New York

GEMENSAMHETSLOKALER
Den befintliga kraft- och värmecentralen före-
slår vi inreds med nya blandade verksamheter 
som är gemensamma för den nya stadsdelen. 

LÅNECYKLAR
Vi föreslår att Familjebostäder erbjuder ett 
antal lånecyklar (lådcyklar) till de boende 
för olika transporter. Utrymmet för lånecyk-
larna placeras intill lättillgängligt i markplan 
intill fastighetsskötarna. Kabelverket ligger i 
en av Stockholms regionala cykelnoder med 
bra kommunikation i samtliga riktningar. 
Områdets läge med väl utbyggda cykelbanor 
tillsammans med lättillgängliga cykelrum och 
lånecyklar gör det lättare för de boende att 
välja cykeln. 

LOKAL FASTIGHETSSKÖTARE
Vi tror att ett sätt att öka möjligheterna för de 
boende att kunna påverka sitt boende och sitt 
område är en närvarande och synlig fastighets-
kötare med ett lokalt platskontor, förslagsvis i 
den gamla kraftcentralen. 

ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND
Vi tror att ett varierat bostadbestånd skapar 
levande och trivsamma områden. Kabelverket 
i Älvsjö kommer bli ett område för människor 
med olika livsbetingelser. Vårt finmaskiga 
gatunät med öppna bostadsgårdar med olika 
typer av hus erbjuder möjligheten att kom-
binera bostadstyper, upplåtelseformer och 
lokaler nära intill varandra. Förslaget kan 
självklart innehålla den i programmet angivna 
lägenhetsfördelningen, men möjligheten finns 
att även rymma fler bostadstyper. Vårt förslag 
möjliggör:
• Traditionella hyreslägenheter med variation 

från 1 rok till 4 rok
• Bostadsrätter
• Student- och forskarbostäder, förslagsvis i 

det befintliga större huset, hus 2
• Ungdomsbostäder, små fullgoda lägenheter 

riktade mot unga vuxna.
• Kollektivbostäder, nytänkande och innova-

tiva kontrakt och lösningar för lägenheter 
anpassade för kollektivboende. Radhusen 
som ligger insprängda och bryter skalan 
skulle mycket väl kunna fungera som kol-
lektivboende.

• Service- och specialbostäder.

 

VY MOT GÅRD, KV. B

VY MOT GÅRD, KV. D

Pats för solceller, sedumtak,
fläktrum på vind.
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