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Pågående projekt:
Aleskogen är den första av 5 förskolor som vi ritar i samarbete med NCC
och Halmstad kommun. Förskolan som kommer att ha plats för ca 140 barn
kommer att stå klar senare i år.

Vi på Arkitektlaget vill passa på att önska
alla våra kunder och samarbetspartners en
riktigt skön påsk!

N Y H E T S B R E V 1 2 018

Guldgubben

Cementen

I ett obebyggt område mellan Kullavägen och Maria Station ritar vi flerbostadshus innehållande 132
lägenheter. Tomtens topografi med stora nivåskillnader har gjort att huset består av två delar som
satts samman med smala gränder mellan varandra. Detta har sedan inneburit att vi valt två olika
karaktärsdrag på husen. De fyra trapphusen har sedan getts en individuell färgsättning som bryter
ner byggnaden i fyra delar och skapar en variation. Valet av tegel som huvudsakligt fasadmaterial
har varit självklart för oss både utifrån den lokala traditionen i Helsingborg men också utifrån att
tegel är ett hållbart och vackert material.

Projektet ligger på Limhamn, strax norr om bron ut på ”Ön”. Tillsammans med beställarna har vi
utvecklat fyra olika kvarter. Utmaningen för Arkitektlaget har varit att hitta en variation i planlösningar,
volymer, gestaltning och materialitet. För att möjligöra detta har det varit nödvändigt att hitta
upprepningseffekter i byggnadernas konstruktiva uppbyggnad samt planstruktur och därmed
skapa ett ekonomiskt utrymme till att genomföra projektet med höga arkitektoniska ambitionsnivåer.
Huvudsakliga material har varit tegel med inslag av målad betong och fasadskivor. Totalt innehålls
440 st lägenheter samt 2 st lokaler. Upplåtelseformen är tänkt som hyresrätter.

Nybyggnad bostäder - Helsingborg

Nybyggnad bostäder - Malmö

Färdigställandeår:

2019

Färdigställandeår:

Yta (BOA):

6 884 kvm

Yta (BOA/LOA):

2020
29 060 kvm

Byggherre:

Hyléns Fastigheter /Riksbyggen AO Fastigheter

Byggherre:

Skanska Hyresbostäder / Skanska,Region Projektutveckling Kommersiellt

Byggnadsentreprenör:

Byggmästar´n i Skåne

Byggnadsentreprenör:

Skanska Sverige AB

