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Sammanfattning
Fastigheten Luftmaskan 1 är belägen strax söder om Hyllie
stationsområde med Skrivareparken i väster, Hyllie Boulevard i
öster samt två gränder i norr och söder.
Förslaget innebär att fastigheten bebyggs med flerbostadshus i
tre byggnadskroppar, en större (parkhuset) i sex våningar och två
mindre (grändhusen) med vardera fyra våningar. Grändhusen
utförs som stadsradhus och kommer att sammanbyggas med
flerbostadshus på grannfastigheten. Trapphusen i parkhuset
utformas genomgående med bostadsentréer både mot park och
bostadsgård. Grändhusen nås via markentréer och små
loftgångar från de yttre trapphusen i parkhuset.

Byggherre
Arkitekter
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
- varav hyresrätter
- varav bostadsrätter
- varav ägarlägenheter
- antal småhus/radhus
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- Friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser
Antal gymnasieplatser
Verksamhet
- typ
- BTA
Parkering
- antal bilplatser
- antal bilpoolplatser
- antal cykelplatser
Övrigt

Nevstens Fastighets AB
Arkitekterna Krook & Tjäder AB

64
64
44
1
161
-

Fasader utförs i sandfärgat tegel med en varmgrå fog. Delar av
parkhusets fasad mot bostadsgård förses med puts i en ljusgrå
kulör. Fönster och dörrar utförs i lackerad aluminium i en
mellangrå kulör och entrépartier utförs i oljad ek. Räcken till
balkonger, uteplatser och gångbryggor utformas med runda
ståndare i lackerad aluminium med en bronsfärg. Tak förses med
bandtäckt plåt i en mörkgrå kulör. På taket föreslås
solcellspaneler som inte omfattas av bygglov. Livförskjutningar,
balkongernas utformning samt de mindre frontespiserna utgör
artikulerande element i fasaderna.

Vy från Skrivareparken i sydväst.

Bostadsgården som delas med grannfastigheten i öster gestaltas
med generösa vegetationsytor med olika buskar och träd samt en
större öppen gräsyta. På gården finns också mindre lekytor med
koja och balansgång samt sittmöbler. Gården nås (förutom via
trapphus) genom två släpp från gränderna i norr och söder.
Förgårdsmarken på utsidan gestaltas med vegetationsytor med
låg växtlighet. Större delen av förgårdsmark i nordväst används
som uteplatser. De olika markytornas nivåskillnader tas upp med
stödmurar.
Parkeringsbehovet för bil löser genom parkeringsköp på annan
fastighet och cykel löses som helhet inom den egna fastigheten.
Cykelplatser finns i både cykelförråd och på gården. Bilpool ingår
i projektet.
Föreslagen åtgärd bedöms förenlig med gällande detaljplan.
Markplaneringsritning.
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