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URBAN AKTIVERING

Förslaget tar fasta på Eslövs stora potential att utvecklas 
till en mer betydelsefull nod i Skåne. De parallella kopplin-
garna till storstadsregionen och landsbyggden ger en bred 
och varierad palett av möjligheter och flera olika värden 
för en hög livskvalitet.

Med den utgångspunkten förslår vi en förtätning av Fören-
ingstorget som erbjuder en bred diversitet av boendekar-
aktärer och livsstilar inom samma kvarter. På det sättet kan 
stadsdelen få en urban aktivering.
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KVARTERETS STRUKTUR

VITALISERING

Ambitionen med den nya bebyggelsen är att inte bara anpassa 
sig till platsens förutsättningar, utan också i högsta grad ge en ny 
injektion till platsen och området.

Genom att tillföra ett innehållsrikt kvarter som öppnar upp för 
transparens och nya flöden mellan torg, gaturum och omgivning 
skapas möjligheter för en levande stadsdel med tydligt definierade 
stadsrum. 

Bebyggelsen får ett minimalt avtryck på marken och skapar på det 
viset mycket yta för det urbana livet att vitalisera kvarteret och 
dess omgivning.

En hög rumslig kvalitet genomsyrar hela projektet, från den en-
skilda bostaden till kvarterets gemensamma ytor och inte minst i 
mötet med kvarterets omgivning. 

Man kan se kvarteret som en stad i staden med ett varierat 
boende, små verksamheter, lokaler, gränder mm. De rumsliga 
mötena mellan det privata och det publika är många men tydliga.
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MARKPLAN 1:500

KVARTERET OCH STADEN

Kvarteret är uppbyggt av flera olika byggnads-
delar. Mellan dessa finns siktlinjer både ut och 
in från kvarteret vilket bildar en visuell sam-
manflätning mellan kvarteret och staden. 

Kvarteret integrerar stadens golv i markplanet. 
Under den upplyfta bostadsgården försiggår 
en mängd olika aktiviteter och funktioner. Bi-
lar, cyklar och människor samsas på ett ordnat 
och tryggt sätt. Lokaler, bokaler, radhus och 
gemensamma utrymmen har direkt access till 
detta flexibla utrymme som dessutom är kop-
plat till en lokal “bruksgata” genom kvarteret. 
Här finns även mobilitetsrum med kvarterets 
egna eldrivna färdmedel (cyklar, scootrar 
minielbilar).

Bruksgatan utgör det centrala stråket som bil-
dar den rumsliga länken mellan markplan och 
gården. Dagsljuset och utblickarna är högst 
närvarande på hela markplanet tack vare 
bruksgatan, atriumgårdarna och de fria siktlin-
jerna mellan huskropparna. Markplanet är rikt 
på växtlighet i form av träd, klätterväxter och 
andra planteringar. 

Lokalerna aktiverar torget tillsammans med 
bokalerna. Bokalerna har förutsättningar att 
få ett varierat innehåll, från publikriktade 
småbutiker till mer privata ateljéer och rena 
bostäder, vilket borgar för en levande och 
trygg miljö under större delen av dygnet.

Genom att lösa bilparkering och andra tradi-
tionella källarfunktioner på markplan uppstår 
goda möjligheter att lösa dagvattenhantering 
direkt på fastigheten. Tanken är att regnvat-
tnet bildar ett element som kan bli en tillgång i 
gestaltningen av gård och markplan.

A A
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GÅRDSPLAN 2 , 1:500
KVARTERET OCH STADEN

Förslagets vision är att manifestera ett urbant 
“villaboende”.De flesta bostäder nås från 
utsidan. Många bostäder är likt radhus i etage. 
Markplanet får på så sätt många ytterdörrar 
som vitaliserar gaturummet.

Bostäderna nås genom två generösa trapphus 
som genom ett system av “entrégator” kop-
plar samman alla bostäder. Entrégatorna är 
oregelbundna och förekommer till stora delar 
på vartannat plan och bildar på så sätt ett 
terrasserat landskap på och utanför gården. 
Samtliga våningsplan är unika vilket skapa en 
vertikal variation i kvarteret.

Den privata men gemensamma gården 
fungerar som hjärtat i kvarteret för de 
boende. Här finns miljöer för att träffas, odla 
eller bara vara ute i grönskan. Ett par växthus 
ger möjligheter att bedriva odlingskultur 
större del av året och kan också fungera som 
samlingsplats för olika sammankomster.

Gården är tack vara husens utformning en tyst 
skyddad plats, men samtidigt navet i kvarteret 
då entrévägarna till bostäderna kantar gårds-
rummet på olika sätt. Här finns också siktlinjer 
ut mot torget och staden utanför samt öp-
pet ner till bruksgatan och atriumgårdarna i 
hörnorna. Miljön är grön och lummig bland 
trädkronorna från träden i markplan. 

Atriumgårdarna är strategiskt placerade så 
att samtliga bostäder kan få en tyst sida och 
kontakt med gården.

Kvartersvolymen avslutas med ett varierat, 
grönt taklandskap som även det gestaltar ga-
turummet. 

A A
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PLANER 1:500



8
Eslöv Föreningstorget 
Markanvisningstävling 2019 08 25

FLYGVY FRÅN SYDOST
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SEKTION NORDSYD 1:200
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SEKTION ÖSTVÄST 1:200
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SEKTION ÖSTVÄST 1:200
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PERSPEKTIV FRÅN VÄSTERLÅNGGATAN 

GESTALTNING

Förslaget bygger på att kvarterets utsida är 
stram och urban med fasader i betong med 
ingutet tegel/klinker som bildar en “tex-
til” och dekorativ yta. De indragna delarna 
samt kvarterets insida har en lättare karak-
tär med trä samt skivmaterial. På det sättet 
skapas en kontrast mellan den exteriöra 
utsidan och den mer varma och intima 
insidan. Fasaderna kommer att studeras 
närmare i nästa skede och diskuteras med 
bygglovsenheten.
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A A

MARKPLAN 1:200
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GÅRDSPLAN 2, 1:200

A A
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Vi  erbjuder  10 000 000 k r  för  hela  fast igheten.

BYA

SIFFROR/PRIS/KONTAKT

P R O J E K T  I  E G E N  R E G I 

STADSTUDIO jobbar  med f lera  storskal iga  bostadsprojekt 
för  de f lesta  bostadsproducenterna (HSB,  Veidekke,  Ika-
no,  Skanska,  MKB,  LKF,  Hhem m f l ) .  Para l le l l t  med detta 
utvecklar  v i  projekt  i  egen regi .  Som referens  har  v i  pro-
jektet  Hamnoasen i  Landskrona med 26 radhus och lä -
genheter.  Processen har  var i t  mycket  lyckad och t idpla-
nen har  hål l i ts .  Projektet  har  fått  fö l jande utmärkelser :
• Region Skånes arkitekturpr is  2018 
•  Sver iges  Stadsbyggares  Stadsbyggnadspris  2019
Publ icerat  i  t idskr i f ten Arkitektur  nov/dec 2018.
En posi t iv  utvecking är  att  f ler  och f ler  kommuner ger 
markanvisningar  t i l l  ark i tektkontor.  På  det  sättet  kom-
pletteras  marknaden med f ler  och mindre aktörer.

K O N TA K T

Alexander  Lenre S imittchiev,  VD
STADSTUDIO
orgnr:556859-4443
Grimsbygatan 24,  211 20 Malmö
alexander@stadstudio.se
tel :  0768 353330
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OM STADSTUDIO
S TA D S T U D I O  star tade s in  verksamhet  2011. 

Kontoret  utgörs  av  ett  team er farna medarbetare  som 
jobbar  med ark i tektur  i  a l la  sk alor  och skeden.  Vi  är  en 
l i ten aktör  på mark naden som erbjuder  undersök ande 
spjutspetsark i tektur. 

Vi  är  idag 10 st  medarbetare  med en bred och djup 
kunsk apsbank inom ark i tektur  och stadsbyggnad.  I  de 
f lesta  av  våra  projekt  har  uppdragen tagit  s in  bör jan i  en 
stadsbyggnadsidé som sedan för ts  v idare  t i l l  en 
detal jp lan,  en stadsdel  e l ler  en byggnad. 
Vi  är  över t ygade om att  endast  genom att  studera 
stadens struktur,  sammanhanget  mel lan det  publ ik a  och 
det  pr ivata  l ivet ,  s tadens histor ia  och ut veck l ing mm k an 
man hitta  f ram t i l l  vad som är  det  rätta  för  en plats . 
Vi  bruk ar  k al la  dessa  studier  för  en undersök ning av 
stadens DNA. 

VÅ R  I D E O L O G I 

Unik  och platsanpassad bebyggelse  kommer att 
ef ter f rågas  mer  och mer  ef tersom detta  är  en 
förutsättning för  ekologiskt  och hål lbar t  byggande. 

STADSTUDIOs ideologi  bygger  på att  höja  värdet  på 
byggnader  och stadsdelar  för  att  b idra  t i l l  s tadens 
kulturar v.  Samtidigt  sk a  verksamheten värna om 
vardagsark i tekturen och sträva ef ter  en låg kostnad i 
var je  projekt .  Det  v i l l  säga högt  värde t i l l  låg 
totalkostnad.

VÅ R  M E T O D

Stadstudio arbetar  med en metod i  form av en 
workshopsmodel l .  Hela  studion är  involverad i  var je 
projekt  genom k reat iva  och täta  möten där  projektet 
d iskuteras  och bearbetas.  På  så  sätt  k an v i  h i t ta  en 
ef fekt iv  och givande väg f ram mot målet ,  ett  vä l 
genomarbetat  och opt imalt  förs lag för  uppdraget . 
På  samma vis  jobbar  v i  med våra  uppdragsgivare  och 
kunder,  att  med hjä lp  av  en tät  d ia log t i l l sammans hitta 
bästa  resultat . 

Utgångspunkten är  att  hela  kontorets  personalst yrk a 
är  involverad i  a l la  projektprocesser  genom öppna och 
regelbundna projektmöten där  a l la  deltar  akt ivt .  Dessa 
möten k an ha ol ik a  k araktär  beroende på projektets  ar t 
och v i lken fas  det  bef inner  s ig  i . 

M etoden sk apar  en k val i tetssäk r ing för  projekten genom 
att  f rågorna studeras  kont inuer l igt  av  ett  stor t  antal 
kompetenser.  Vi  t ror  också  att  genom att  a l la  kontorets 
medarbetare,  oavsett  bakgrund och kompetens,  är  akt ivt 
delakt iga genom projektens  a l la  o l ik a  faser,  sk apas  en 
stark  gemensam kompetens. 

Detta  säkerstä l ler  att  inget  lämnas obearbetat  och 
ef tersom det  bl i r  en kont inuitet  hos  de medverk ande 
minimeras  r isken för  informationsglapp under  hela 
processen.  Dessutom har  v i  märkt ,  t rots  att  metoden 
innebär  ett  större  antal  interna mötest immar,  att 
processen bl i r  bet ydl igt  mer  ef fekt iv. 

M I L J Ö P O L I C Y

STADSTUDIO arbetar  med projekt  och uppdrag som 
handlar  om att  utforma fys isk a  mi l jöer  för  människor. 
I  det  arbetet  sk apas  förutsättningar  för  hur  människor 
beter  s ig  i  förhål lande t i l l  s in  omgivning och s in  omvär ld. 
Vi  ser  detta  som den mest  bet ydelseful la  delen i  vår 
verksamhet  när  det  gäl ler  påverk an av  mi l jön. 

M ännisk an anpassar  s ig  och st yr  s i t t  beteende ef ter  hur 
omgivningen är  utformad.  Väl fungerande städer  bygger 
på en RUMSLIG EKOLOGI ,  en ordning som t i l låter  och 
f rämjar  stadens mångfald.  Den rumsl iga ekologin måste 
värnas  när  staden förändras.  En mi l jö  som upplevs  som 
posit iv  tenderar  att  sk apa en större  motivat ion hos  var je 
indiv id  att  vårda och ta  hand om s in  omgivning.

Al la  våra  projekt  och uppdrag innehål ler  o l ik a  aspekter 
av  mi l jöpåverk an.  Vi  arbetar  med projekt  som handlar 
om al l t  f rån övergr ipande planer ing,  i  form av 
övers iktsplaner  och detal jp laner,  t i l l  uppdrag på en 
detal jerad inredningsnivå .  Oavsett  projektets  stor lek  och 
nivå  arbetar  v i  akt ivt  för  att  sk apa bättre  förutsättningar 
för  en sund och hälsosam mil jö  samt förebygga 
negat iv  mi l jöpåverk an.  Det  gäl ler  både byggnaders 
tek nisk a  egensk aper  och hur  den fys isk a  mi l jön påverk ar 
indiv iders  beteende. 

Stadstudio strävar  ef ter  ständig förbättr ing och 
ut veck l ing av  vår  egen och våra  uppdragsgivares 
kunsk ap om k val i tets-  och mi l jöfrågor. 
Ef ter  var je  projektavs lut  sker  en ut värder ing av 
projektets  ursprungl iga v is ioner  och den ef ter föl jande 
processen.  Däref ter  är  målsättningen att  ut värdera  hur 
väl  det  färdiga resultatet  fungerar  i  s i t t  sammanhang 
med jämna inter val l  under  hela  dess  l ivst id. 
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REFERENSPROJEKT  | EGEN REGI

HAMNOASEN 
Arkitekt     STADSTUDIO
Byggherre NYHAMNEN BOSTAD AB
Inflyttning VINTERN 2017

LANDSKRONA | 
BOSTÄDER 
- Region Skånes arkitekturpris -

H A M N OA S E N  är  ett  projekt  i  egen regi  som är 
sprunget  ur  en v is ion som vi  k a l lar  för  ark i tekt in i -
t iat iv.  Vis ionen grundar  s ig  i  en över t ygelse  att  v i 
som ark i tekter  k an ta  steget  t i l l  att  b l i 
samhäl lsbyggare i  en större  omfattning än vad v i 
är  idag. 

Utmärkelser  och publ icer ingar : 
•  Region Sk ånes  ark i tekturpr is  2018 
•  Sver iges  Stadsbyggares  Stadsbyggnadspr is 

2019
•  Publ icerat  i  t idsk r i f ten Ark i tektur  nov/dec 

2018.

HamnOasen består  av  10 bostäder  i 
parhus  och ett  f ler fami l jshus  med 16 
lägenheter  samlade runt  en 
bostadsgård med gemensam pool . 
Kvar teret  har  fått  en var ierad och luf t ig 
utformning och trots  s in  l i l la  stor lek  har 
det  kommit  att  inr ymma ol ik a 
boendeformer. 

En lägre  exploater ingsgrad har 
resulterat  i  ett  högre värde.  Stor  v ikt 
har  lagts  på att  ut forma de pr ivata  och 
gemensamma rummen så  att  de 
samverk ar  på ett  intressant  sätt . 
Parhusens egna små sk yddade 
atr iumgårdar  och högt  belägna 
takterrasser  bidrar  t i l l  att  ber ik a 
gården och gaturummet utanför  med l iv 

och när varo.  Det  f inns  en stark  socia l 
aspekt  i  projektet  med f lera 
gemensamma mötesplatser.  En länk 
mel lan gård och takterrass  utgörs  av 
f lerbostadshusets  ut vändiga t rapphus, 
v i lken bi ldar  en ver t ik al  för längning av 
gården och ger  sol iga  uteplatser  för 
lägenheterna.  Högst  upp med uts ikt 
över  Öresund samsas  den 
gemensamma takterrassen med 
lägenheternas  förråd,  ut formade som 
möblerbara  små kolonistugor  e l ler 
sommarbodar  med var  s in  odl ingslåda 
utanför.  Ambit ionen har  var i t  att  sk apa 
en grönsk ande oas  med v i l lak änsla  mitt 
i  centrum.  Passande med tanke på att 
Landsk rona k al las  koloniträdgårdarnas 
huvudstad.  
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KIVIKS TRÄDGÅRDAR
KIVIKS |  BOSTÄDER              2018-

PLATSEN

Beläget  i  gränslandet  mel lan det 
skånska odl ingslandskapet och den 
levande gamla f iskebyn har  v i  möj l ighet 
att  förena det  bästa från båda vär ldar. 
Mötet  av dessa båda element präglar 
mi l jön i  området .  Man lever  nära natu-
ren där  årst idsväxl ingar,  väder och v ind 
och den högst  levande grönskan bl i r 
extra påtagl ig ,  samtidigt  som byns 
smala gränder och sociala mötesplatser 
ger  t rygghet  och närhet .

STRUKTUREN

Bebyggelsen skapar tydl iga och 
spännande gaturum med plats för  både 
bi l  och människa.  Gaturummen bi ldar 
snarare ett  pär lband av platser,  v i lka 
också utgör förplats t i l l  husens 
välkomnande entrégårdar. 
Mel lan husen tar  man sig ,  v ia  en mängd 
smala gränder,  t i l l  de generösa gröna 
gemensamma rummen.  Den byggda 

strukturen förhål ler  s ig starkt  t i l l  den 
bef int l iga trädplanter ingen.  Avsikten 
är  att  behål la  så många bef int l iga träd 
som möj l igt  och dessutom t i l l föra nya. 
Tack vare husstrukturens str ikta ord-
ning och ett  levande taklandskap för-
stärks landskapets topograf iska karak-
tär  i  området .

HÅLLBARHETEN

Målsättningen i  förslaget  är  att  det  ska 
vara ett  område för  en väldigt  bred 
målgrupp.  Här ska pensionärer,  unga 
och barnfamil jer  kunna leva 
t i l lsammans.  Genom att  skapa en 
f lexibi l i tet  i  husen med möj l ighet  t i l l 
utbyggnad inom sin enhet  kan 
bostäderna anpassas kont inuer l igt  över 
t id .  Detta öppnar möj l ighet  att  bedr iva 
mindra när ingsverksamhet ,  t  ex 
konstnärsatel jé ,  hemmakontor  etc. 
Här kan också f innas möj l ighet  för  att 
per iodvis använda husen som 
fr i t idshus.

I  det stora och l i l la arbetar vi efter en övertygelse 
att människan anpassar sig och styr sitt beteende 
efter hur omgivningen är utformad. 

Välfungerande städer och byar bygger på en 
RUMSLIG EKOLOGI, en ordning som ti l låter och 
främjar mångfald. Den rumsliga ekologin måste 
värnas när miljön förändras. 
En miljö som upplevs som positiv tenderar att 
skapa en större motivation hos varje individ att 
vårda och ta hand om sin omgivning.

MARKPLAN | 1:800

REFERENSPROJEKT  | EGEN REGI
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REFERENSPROJEKT  | ÖVRIGA PROJEKT

KV. PARKEN 
Arkitekt      STADSTUDIO
Byggherre IKANO BOSTAD AB
Inflyttning Våren 2016
Planarbete & bygglov 

Detta  projekt  v isar  på Stadstudios 
kompetens i  att  genomföra  projekt  f rån 
detal jp lan t i l l  byggnad med en var ia-
t ion gäl lande funkt ioner,  en god tanke 
k r ing den byggda såväl  som den gröna 
strukturen och möj l igheten t i l l  att  både 
få  t i l l  en stark  ank nytning t i l l  p latsen 
och samtidigt  låta  det  nya få  en egen 
k ararktär.

MALMÖ | BOSTÄDER 
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KV PEDALVAGNEN

KV PEDALVAGNEN består av 53 
lägenheter och är beläget i ett 
område som präglas av småskaliga 
kvarter med ambitionen att skapa 
ett rikt gatuliv. I det strategiska 
sydvästra hörnet av kvarteret 
skapas en mötesplats som berikar 
gaturummet samtidigt som det 
bidrar ti l l  en god boendemiljö. 

För att lösa bullerproblematiken 
och samtidigt ti l lföra lägenheterna 
de bästa väderstrecken är en 
atriumgård som också bildar 
förplats til l  gården placerad i 
samma hörn. 

”Resultatet  b l i r  en passage genom ett  pär lband av platser  mel lan gata och gård.”

MARKPLAN | 1:800

Byggherre MKB Fastighet AB 
Inflyttning Hösten 2017
Planarbete, bygglov & bygghandling

MALMÖ | BOSTÄDER 

PA R K E N  är  ett  stadsbyggnadsprojekt  i 
centra la  Västra  Hamnen bestående av 
fyra  bostadsk var ter  med närmare 700 
bostäder.  Kvar teren utgör  den norra 
delen av  området  Masthusen. 

Stadstudio har  arbetat  f ram under lag 
t i l l  detal jp lanen och projekterat  första 
etappen med ca  170 bostäder, 

b landade med förskola  och ett  antal 
mindre lok aler.  Idén med planen byg-

ger  på att  väva ihop den stora 
Var vsparken med Masthusen 

genom gröna gårdsgator  som 
kopplar  v idare  in  i  området .

De pr ivata  gårdarna öppnar 
upp mot  söder  och hela 

området  ges  mycket  goda 
förutsättningar  för  gröna 

mi l jöer.  Projektet  kom-
mer  att  utgöra 

Sver iges  första 
cer t i f ierade BEEAM 

Communit ies 
område.
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KV HEMVISTET

KV HEMVISTET bygger på att låta MKBs 
bostadshus bilda ett blandkvarter 
ti l lsammans med ett kontorshus, med lokaler 
i bottenvåningen. Som kontrast ti l l  det 
intensiva sammanhaget, mot Hyllie Allé, 
bildar bostadsgården en mötesplats som blir 
ti l l  en tyst och lugn oas, med förutsättningar 
för riklig grönska. 

Bostäderna består av 110 lägenhe-
ter och är uppdelade i tre enheter :  
8-våningshus  möter den urban och 
vital huvudgatan, Hyllie Allé.
6-våningshus  som vetter mot ett 
nytt torg, Kulturplatsen. 
Gårdshuset ,  4 våningar högt, med 
ovanliggande gemensam 
takterrass. 
Allesammans bildar en varierad 
kvartersstruktur med möjlighet för 
olika boendemiljö.

Läget är urbant och stations- och kommunikationsnära 
samtidigt som det l igger nära landskapet. 

MARKPLAN | 1:600

Byggherre MKB Fastighet AB 
Inflytning Hösten 2018
Planarbete, bygglov & systemhandling

MALMÖ, HYLLIE | 
BOSTÄDER 

KV JORDHOLMEN

“ . . . o p t i m e r a  b e b y g g e l s e n  f ö r  a t t  g e  u t r y m m e  t i l l  k v a l i t a t i v a  m ö t e s p l a t s e r .”

KV JORDHOLMEN är ett 
nybyggnadsprojekt alldeles i 
närheten av en tågstation på den 
nya sträckan Malmö Trelleborg. 

Projektet består av 78 hyresrätter 
och husen är placerade så att de 
bildar två stora gårdar, i  l ikhet med 
de traditionella skånegårdarna. 
Lägenheterna har sina entréer mot 
den gemensamma gården, vilket 
förstärker förutsättningarna för 
kvalitativa gemensamma sociala 
mötesplatser. MARKPLAN | 1:800

Byggherre VellingeBosäder 
Inflytning Hösten 2018
Planarbete, bygglov & bygghandling

VÄSTRA INGELSTAD | 
BOSTÄDER 

REFERENSPROJEKT  | ÖVRIGA PROJEKT
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KV KAPTENEN

K VA RT E R E T K A P T E N E N-E N D E L AV L I M H A M N- 
är utformat så att Limhamns karaktär etableras 
på platsen. Långa siktlinjer med tvärgående 
gränder och stråk och en småskalig 
kvartersstruktur bidrar ti l l  en attraktiv stadsmil-
jö som upplevs havsnära långt in i bebyggelsen. 
Kvarterets variationsrika struktur är skräddarsydd 
til l  platsens sammanhang och ska förstärka 
relationen mellan hus, hav och park. 

Utemiljöer av 
olika slag; kaj , 
park, gränd, 
gårdar mm 
bildar olika 
platser att vara 
på beroende av 
årstid, väderlek, 
humör osv. 

En uppdelning av kvarteret i två delar bidrar ti l l  att skapa en väl fungerande utemiljö och 
undvika en korridorsliknande gård. Kvarterets geometri är utformad så att samtliga lägenheter 
får havsutsikt, optimala väderstreck samt att parken i söder integreras med kvarteret.

Byggherre HSB
Inflytning Våren 2019
Bygglov & bygghandling

LIMHAMN | BOSTÄDER   

MARKPLAN | 1:1500

KV GJUTERIET

K V G J U T E R I E T l igger  på en tomt som var i t  ett 
industr iområde i  L imhamn. I  p lanarbetet  lades 
mycket  kraft  åt  att  anpassa de nya kvar teren t i l l 
områdets t id igare karaktär.  Kvar terets ident i tet  är 
anpassat  t i l l  de indust ibyggnader som funnits på 
platsen. 

Tegel ,  betong och stora 
fönster  b i ldar  ett  modernt 
bostadskvar ter  anpassat 
t i l l  väderstreck och 
sikt l in jer  mot parker  samt 
havet .  Kvar teret  består  av 
134 lägenheter  med 
var ierade stor lekar.

MARKPLAN | 1:800

Byggherre Ikano Bostad AB
Inflytning Hösten 2018
Planarbete, bygglov & bygghandling

LIMHAMN | 
BOSTÄDER 
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