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Nu skördar vi säsongens frukt 
efter en höst med hårt arbete. Vi 
vill lyfta fram och dela några av 
våra projekt i detta nyhetsbrev.
För fler projekt, kika in på vår 

hemsida: Arkitektlaget.se



Dirigenten
Flerbostadshus - Lund

Med tanke på platsens historiska landskap 
och samtida omgivning har arkitekturen i 
projektet speglats av gedigna material och 
en enkel, harmonsik rytm i fönstersättning 
och detaljering. Ambitionen från vår sida 
har varit att skapa en arkitektur som är 
tillräckligt stark och karaktärsfull för att 
balansera den omgivande bebyggelsen 
genom en byggnad som känns vuxen ur 
platsen både i avseende gestaltning och 
material. 

Färdigställandeår:  2023
Antal lägenheter: 113 st, 1 - 4 RoK.
Yta (BTA): ca 6700 kvm
Byggherre: PEAB Bostad AB
Byggnadsentreprenör: PEAB Sverige AB/ 
Bygg Bostad Syd





Halvslaget
Flerbostadshus - Malmö

Projektet har en sammanhållande 
gestaltningsidé med fönstersättning och 
balkonger men där varje sida på kvarteret 
fått en egen identitet med olika tegelkulörer 
från ljusgult till brunbeige mot de olika 
gatorna och som hålls isär med grå slitsar 
av fönster eller balkonger. Genomgående är 
teglet ett bärande element som förmedlare 
av byggnadskvalitet där vi kunnat jobba 
med teglets varierade möjligheter i den 
mönstermurade detaljeringen som gjorts 
med en hög precision.

Färdigställandeår:   2022
Antal lägenheter: 141 st, 1 - 4 RoK.
Yta (BTA): ca 11000 kvm
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggnadsentreprenör: Tornstaden



Studsaren 7
Kontor & Produktion - Helsingborg

För Helsingborgbaserade TN- Developement 
AB med företagen Nöjdhs elektronik och 
Milab, har vi utvecklat ett nytt huvudkontor 
och produktionslokaler i två plan. Byggnaden 
med sin lite speciella lösning och gestaltning 
skall uttrycka företagens hightec verksamhet. 
 Vi utnyttjar en hög bottenvåning för 
att kunna bygga plan två ovanför infarterna 
till produktionslokalerna. Byggnaden 
uppförs med fasader av glas och metall 
med olika uttryck. Bottenvåningen med sitt 
aluminiumklädda ribbverk, blir antracitgrå 
som bas. Ovanvåningen får en lättare 
beklädnad i slät naturanodiserad aluminium 
med exponerade fackverk i antracit.

Färdigställandeår:  2024
Yta (BTA): ca 1900 kvm
Byggherre: TN Developement AB
Byggnadsentreprenör: Luggude Bygg AB PL 10

PL 11



Kalka-bruka
Flerbostadshus - Limhamn, Malmö

Med tydlig inspiration från 1950-talet i 
både skala, material och kulör har vi skapat 
en vardagsarkitektur som hjälper bryta 
ned byggskalan på ett lugnt och varierat 
sätt. Färgsättningen i mustiga roströda- och 
mörkgröna detaljer, entréer i tegel, putsade 
fasader och synliggjorda taklutningar som 
avslutar volymen vertikalt skapar en varm 
känsla av igenkänning i stadsrummet. Som 
första projekt att uppföras i området sätter 
projektet ton för den fortsatta utvecklingen.

Färdigställandeår:  2024
Antal lägenheter: 132 st, 1 - 5 RoK.
Yta (BTA): ca 7800 kvm
Byggherre: Ikano Bostad
Byggnadsentreprenör: 
Ikano Bostadsproduktion



Västra Bökhult
Radhus - Älmhult

Vinnande förslag i markanvisningtävling för 
tomterna Lasern 1 & Libellen 2 i området 
Västra Bökhult - Älmhult i samverkan med 
Lykos AB & Paradis Trädgårdsdesign. 

Utdrag ur Juryns motivering:
”Bebyggelsestrukturen följer gatorna runt 
kvarteren och alla enheter har tydlig kontakt 
med entréer mot gatan. Dessa samt de 
gemensamma ytorna vid gatuhörnen bidrar till 
både sammanhållen struktur och ett levande 
gaturum. Öppningarna mellan huskropparna 
skapar en lätthet till de stadsmässiga 
volymerna samt kontakt mellan gata och 
gemensamma innegårdar. Den arkitektoniska 
gestaltningen har ett gemensamt uttryck 
och tydligt formspråk samtidigt som olika 
tegelskift ger dynamik, lekfullhet och identitet 
till varje lägenhet. . . . Förslaget skapar en mjuk 
övergång mellan det offentliga och privata 
rummet liksom ett vackert blickfång som 
skapar ett pärlband i gaturummet.”

Jury: Älmhults Kommun
Byggherre: Lykos AB
Yta (BTA): ca 2200 kvm

M A R K A N V I S N I N G S T Ä V L I N G



Vi ser fram emot en 
fortsatt fartfylld vår 

med flera spännande 
projekt.

Arne Jönsson | Branislav Kuzmanovic | Brita Hjort | Emmylou Varon | Jan Tellving

Lars Bourdette | Lotta Carlsson | Marianne Volhøj Jensen | Mattias  Lindskog | Mikael Bengtsson

Nina Broberg | Petra Odelius | Richard Sjöberg | Sebastian Achinioti Jönsson | Selime Osman | Sofi Håkansson  


