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vision

Övergripande idé

1

Varierad upplåtelseform samt standard inne i bostadshusen möjligör att
olika socioekonomiska grupper kan
bo tillsammans och mötas.

2

Tät och grön stad.
Inte gles och grön.

3

Levande centrum,
alla timmar
– alla årstider!

Typbostad - sektion
Den grundläggande principen med detta
typhus är att den ska innehålla lägenheter
i varierande storlek och egenskaper såsom
nivå på köksinredning, takhöjd och tillgång
till balkong. Upplåtelseformen tillåts även
den variera inom huset. På det sättet
skapas möjligheter för människor med olika
socioekonomisk status att bo i samma hus.

6. 4H-gården utgör

en populär rekreationsmöjlighet för de
boende i området

5. Elbussar och tyst

1. Förtätning i flerbostads-

husområden gör det möjligt
att bo kvar i sitt område
även om man vill flytta till
en större bostad eller villa,
samtidigt som det bidrar
till en större blandning av
människor i området.

asfalt minskar trafikbuller.

I huset finns möjlighet till smarta lösningar
och ett yteffektivt boende för att hålla
nere boendekostnaden, men också
möjlighet till ett boende med kvaliteter
såsom takterrass, öppen spis, terrass och
garage för den som väljer att lägga mer
pengar på sitt boende.

8. Nysatsning på

7. Ett nytt ridhus byggs.

Nya ridvägar skapas
i området. Ljudet av
klapprande hovar ger en
lantlig känsla.

centrum för att skapa liv
och rörelse dygnet runt,
året om. Detta skapas
genom att utveckla
centrum med kultur,
hotell, bostäder och
lokaler för verksamheter.

9. En stärkt äganderätt

och minskad reglering
av bebyggelse på
villatomter möjliggör att
det befintliga villaområdet
kan kompletteras med
flerbostadshus i ombyggda
villor, eller som nybyggnation
på tomter där villor ersatts.

2. Motorleden däckas över och ett
Typbostad - läge
I den nytillkommande bebyggelsen,
ner mot vattnet, finns ett antal
flerbostadshus som är uppbyggda
enligt typbostadshuskonceptet. Det
aktuella huset ligger i ett attraktivt
läge längs Allén, längst ner mot
vattnet och utgör på så sätt både en
del av den centrala allén och en del
av strandpromenaden. Ridvägarna
som passerar byggnaden leder både
ut på udde och till ön.

nytt stort parkområde skapas mellan
bebyggelsen ner mot vattnet och den
befintliga flerbostadshusstrukturen på
andra sidan motorleden.

3. Vid vattnet kan en ny

stadsdel växa fram och skapa
urbana miljöer bestående av
blandad bebyggelse med en
offentlig kaj mot vattnet.
Liv och rörelse tillåts på vattnet
med aktiviteter som exempelvis
vattenskoter.

4. En ny bad-

holme ger ett
högkvalitativt
rekreationsområde för alla.

10. Industriområdet

utvecklas successivt
med nya bostäder och
verksamheter.

