__________________________________________________________________________________________________________________

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Fastighet
Nybyggnad av kontorshus,
Adress
restaurang, solcellsanläggning på tak, Beslutsdatum
underjordiskt garage samt murar
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

LÖPÖGLAN 2

vid Hyllie boulevard
BY 2019-006596 2019-12-09
2019-002356
Stefana Nyberg
Peter Jonasson

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning

Aktuell fastighet ligger söder om Hyllie stationstorg och utgör
sydöstra delen av ett stort kvarter som avgränsas av Trådgränd i
norr, Hyllie boulevard i öster, Garngatan i söder och Skrivaregatan i
väster.
Förslaget innebär nybyggnad av kontor i 8 våningar, som uppförs
som en vinkelbyggnad med underjordiskt garage. En uppglasad
trapphall utgör byggnadens kärna och utformas som en kil i östvästlig riktning. Entréer föreslås från samtliga omgivande gator,
huvudentré från Hyllie boulevard. Garage angörs från Skrivaregatan.
Entréplan kommer att innehålla restaurang/café/bar inklusive
serveringsdel för 130 sittande gäster, två miljörum, två
övernattningsrum och kontorsyta.
På plan 8 föreslås takterrass med möjlighet till konferens/möten.
Respektive kontorsplan kan delas upp till 4 -8 hyresgäster.
På del av taket föreslås en solcellsanläggning.
Byggherre
Arkitekt
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

Kungsleden Löpöglan AB
White Arkitekter AB
Kontor
ca 12 500
67, varav 2 PRH
197
p-köp 50 bpl

Kontorshuset Eden är organiserat kring ett levande atrium s om
även utgör en grön länk mellan gården och den gemensamma
takterrassen. Fasaden artikuleras genom att byggnadsvolymen
ändrar riktning och även varieras i djupled i vissa partier.
Hela byggnadens gestaltning bygger på idén att återskapa känslan
av att vara nära naturen.
Fasader föreslås i gråbrun skiftande skiffer och glas med inslag av trä
och växtkasetter. Fönsterpartier utförs i anodiserad aluminium i
kulör champagne. Tak kläs med sedum.
Parkeringsplatser tillskapas i källarplan, 15 st och i markplan 2 st.
Övriga 50 parkeringsplatser anordnas via parkeringsköp.
Plats för större delen av cyklarna samt möjlighet att duscha och klä
om skapas i källaren, i övrigt anordnas cpl på förgårdsmark.
Föreslagen åtgärd är förenlig med gällande detaljplan.
Kontoret anser vidare att förslaget har en god arkitektonisk och
estetisk utformning. Genom grönska på fasad, tak och förgårdsmark
uppfylls kravet på att grönytefaktor 0,4.
Gestaltningen kan vidare anses ha en god anpassning till
omgivningen och följer detaljplanens gestaltningsinriktning.
Certifiering planeras för LEED Guld och WELL.

Vy från nordost, fortsättningen på Hyllie boulevard

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV
Nybyggnad av 10 st radhus med
tillhörande förråd, miljöhus, plank,
stödmurar och 17 st
parkeringsplatser samt ändring av
markhöjder

Fastighet
Adress
Beslutsdatum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

AZALEAN 1
BY 2019-6690 /2019-12-16
2019-002917
Kati Søndergaard
Atakan Özay

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Fastigheten Azalean 1 är belägen i Västra Kattarp, i
utkanten
av
parken
Rosengårdsfältet
vid
Botildenborgs
vattentorn. Fastigheten bildar
tillsammans med fastigheterna Åkervindan 8 och
Ligustern 1 ett nytt radhusområde i anslutning till
befintlig villabebyggelse i närområdet.
Förslaget innebär nybyggnad av 10 st radhus med
tillhörande förråd, miljöhus, plank, stödmurar och 17
st parkeringsplatser samt ändring av markhöjder.
Bostäderna är fördelade i två lika långa radhuslängor.
Parkeringsplatserna och miljöhusen är gemensamma
för hela radhusområdet.
Byggherre
Arkitekt
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

BoKlok Housing AB

10
17
-

Bostadshusens fasader utformas med puts och inslag
av träpanel. Taken är av grafitgrå betongpannor. De
putsade fasaderna har en dov tegelgul eller grön
kulör och delarna med träpanel målas vita. Även
komplementbyggnaderna utformas med vitmålade
träfasader, taken förses med sedum.

Vy över området från sydväst

Eftersom området är kuperat kommer byggnaderna
anpassas till markhöjderna på platsen. För att skapa
ändamålsenliga uteplatser till husen på denna
fastighet samt för att marken inte ska luta mot husen,
krävs stödmurar vid gränsen mot parken.
Markbeläggningen på parkeringsplatserna kommer
att vara armerat gräs och på gångstigarna stenmjöl
för bättre anpassning till den intilliggande parkmiljön
samt för bättre dagvattenhantering.
Förslaget är förenligt med detaljplanen för området.

Fasad mot entrésida. Bostadsförråden är på framsidan av husen.

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV
Nybyggnad av 15 st radhus med
tillhörande förråd, miljöhus, plank
och bullerplank samt 13 st
parkeringsplatser

Fastighet
Adress
Beslutsdatum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

LIGUSTERN 1
BY 2019-6718 /2019-12-16
2019-002935
Kati Søndergaard
Atakan Özay

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Fastigheten Ligustern 1 är belägen i Västra Kattarp, i
utkanten
av
parken
Rosengårdsfältet
vid
Botildenborgs
vattentorn. Fastigheten bildar
tillsammans med fastigheterna Åkervindan 8 och
Azalean 1 ett nytt radhusområde i anslutning till
befintlig villabebyggelse i närområdet.
Förslaget innebär nybyggnad av 15 st radhus med
tillhörande
förråd,
miljöhus,
plank
och
parkeringsplatser. Bostäderna är fördelade i fyra olika
långa
radhuslängor.
Parkeringsplatserna
och
miljöhusen är gemensamma för hela radhusområdet.
Byggherre
Arkitekt
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

BoKlok Housing AB

15
13
-

Bostadshusens fasader utformas med puts och inslag
av träpanel. Taken är av grafitgrå betongpannor. De
putsade fasaderna har en dov tegelgul eller grön
kulör och delarna med träpanel målas vita. Även
komplementbyggnaderna utformas med vitmålade
träfasader, taken förses med sedum.

Vy över området från sydväst

Eftersom området är kuperat kommer byggnaderna
anpassas till markhöjderna på platsen. För att
riktvärden för trafikbuller ska uppnås på alla
uteplatser, ska ett bullerplank mot Botildenborgsvägen byggas. Markbeläggningen på parkeringsplatserna kommer att vara armerat gräs och på
gångstigarna stenmjöl för bättre anpassning till den
intilliggande parkmiljön samt för bättre dagvattenhantering.
Förslaget är förenligt med detaljplanen för området.

Fasad mot entrésida. Bostadsförråden är på framsidan av husen.

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV
Nybyggnad av 16 st radhus med
tillhörande förråd, miljöhus, plank
och 33 st parkeringsplatser

Fastighet
Adress
Beslutsdatum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

ÅKERVINDAN 8
BY 2019-6717 /2019-12-16
2019-002936
Kati Søndergaard
Atakan Özay

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Fastigheten Åkervindan 8 är belägen i Västra Kattarp,
i utkanten av parken Rosengårdsfältet vid
Botildenborgs
vattentorn. Fastigheten bildar
tillsammans med fastigheterna Ligustern 1 och
Azalean 1 ett nytt radhusområde i anslutning till
befintlig villabebyggelse i närområdet.
Förslaget innebär nybyggnad av 16 st radhus med
tillhörande
förråd,
miljöhus,
plank
och
parkeringsplatser. Bostäderna är fördelade i fyra lika
långa
radhuslängor.
Parkeringsplatserna
och
miljöhusen är gemensamma för hela radhusområdet.
Byggherre
Arkitekt
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

BoKlok Housing AB

16
33
-

Bostadshusens fasader utformas med puts och inslag
av träpanel. Taken är av grafitgrå betongpannor. De
putsade fasaderna har en dov tegelgul eller grön
kulör och delarna med träpanel målas vita. Även
komplementbyggnaderna utformas med vitmålade
träfasader, taken förses med sedum.

Vy över området från sydväst

Eftersom området är kuperat kommer byggnaderna
anpassas till markhöjderna på platsen. I den västra
delen av fastigheten Åkervindan 8, mot befintlig
villabebyggelse, finns befintliga större träd som ska
bevaras. Markbeläggningen på parkeringsplatserna
kommer att vara armerat gräs och på gångstigarna
stenmjöl för bättre anpassning till den intilliggande
parkmiljön samt för bättre dagvattenhantering.
Förslaget är förenligt med detaljplanen för området.
Fasad mot trädgårdssida. Vattentornet syns i bakgrunden.

