Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Nybyggnad av flerbostadshus,
solcellsanläggning, skärmtak samt
parkeringsplatser

Holmastycket 7
Fastighet
Systerbrunnsvägen
Adress
Beslutsdatum
BY 2020-000413/2020-01-21
Dnr
2019-0002823
Handläggare, bygglov Richard Kjellström
Handläggare, teknik Stefan Ringsten

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Förslaget är ett av Riksbyggens Bonumkoncept vilket
innebär att minst en i hushållet ska ha fyllt 55 år.
Förslaget är att uppföra ett flerbostadshus
innehållande totalt 21 bostadsrättslägenheter.
Trapphuset är genomgående. Solcellsanläggning
anordnas på taket.

Byggherre
Riksbyggen Ek. för., Malmö
Arkitekt
Jaenecke Arkitekter
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
21
- varav hyresrätter
- varav bostadsrätter
21
- varav ägarlägenheter
- antal småhus/radhus
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- Friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser Antal gymnasieplatser Verksamhet
- Typ
- BTA
Parkering
- antal bilplatser
22
- Antal bilpoolplatser
1, med Hässjan 3
- antal cykelplatser
59
Övrigt
-

Det tydligaste och mest markanta i gestaltningen av
byggnaden är de två hörnen som är uppdragna över
takfoten, takets valmade högresta utformning samt
”balkongtornen". I övrigt är byggnaden tänkt i en
svart-grå-vit färgskala. Väggytorna föreslås putsade
med varierande kornstorlek för olika delar. På del av
taket mot söder är planerat solceller.
Förslaget avviker från gällande detaljplan avseende
förgårdsmark som ska vara 1,0 m. Föreslagen
förgårdsmark uppgår till mellan 1,4 m och 5,8 m.
Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att fastigheter
en bit västerut enligt detaljplanen har förgårdsmark
om 1,4 meter. Holmastycket 7 har en bredare sida mot
öster och förslagsställaren har valt att följa övriga
byggnaders placering västerut. På så vis skapas en
bredare förgårdsmark mot öster som utnyttjas för
cykelparkering och uteplats. Gatan söder om
fastigheten gränsar mot en park. Avvikelsen påverkar
inte intrycket av gaturummets karaktär negativt.
Parkeringsbehovet löses på egna fastigheten
tillsammans med fastigheten Hässjan 3. Gårdsmiljön
innehåller även växthus, miljöhus, uteplatser, plats
för lek samt plantering och odlingsbäddar.

Fasad mot söder

Fasad mot öster och gårdssidan

Fasader från sydöst; Hässjan 3 och närmast Holmastycket 7.

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Fastighet
Adress
Nybyggnad av flerbostadshus,
komplementbyggnad, solcellsanläggning, Beslutsdatum
Dnr
skärmtak samt parkeringsplatser
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

Hässjan 3

Systerbrunnsvägen
BY 2020-000389/2020-01-21
2019-002824
Richard Kjellström
Stefan Ringsten

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Förslaget är ett av Riksbyggens Bonumkoncept vilket
innebär att minst en i hushållet ska ha fyllt 55 år.
Förslaget är att uppföra ett flerbostadshus
innehållande totalt 31 bostadsrättslägenheter.
Trapphuset är genomgående. Solcellsanläggning
anordnas på taket.

Byggherre
Riksbyggen Ek. för., Malmö
Jaenecke Arkitekter, Malmö
Arkitekt
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
31
- varav hyresrätter
- varav bostadsrätter
31
- varav ägarlägenheter
- antal småhus/radhus
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- Friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser Antal gymnasieplatser Verksamhet
- Typ
- BTA
Parkering
- antal bilplatser
19
- Antal bilpoolplatser
1, med Holmastycket 7
83
- antal cykelplatser
Övrigt
-

Det tydligaste och mest markanta i gestaltningen av
byggnaden är de två hörnen som är uppdragna över
takfoten, takets valmade högresta utformning samt
”balkongtornen". I övrigt är byggnaden tänkt i
en svart-grå-vit färgskala. Väggytorna föreslås
putsade med varierande kornstorlek för olika delar.
På del av taket mot söder är planerat solceller.
Förslaget avviker från gällande detaljplan avseende
förgårdsmark som mot lokalgata i öst-västlig riktning
ska vara 1,0 m. Föreslagen förgårdsmark uppgår till
1,4 m. Vid en bedömning av av den utökade
förgårdsmarken
kan
stadsbyggnadskontoret
konstatera att intilliggande fastighet i väster har en
enligt detaljplanen möjlig förgårdsmark om 1,4 m.
Hässjan 3 och fastigheterna väster om gränsar i söder
till gata och söder därom till park. Avvikelsen
påverkar inte gaturummets karaktär negativt.
Parkeringsbehovet löses på egna fastigheten
tillsammans med fastigheten Holmastycket 7.
Gårdsmiljön innehåller
förutom
parkering
växthus, miljöhus, privata och gemensamma
uteplatser, plats för lek samt plantering och
odlingsbäddar.

Fasad mot söder

Fasad mot öster och gårdssidan

Fasad mot söder och gatan. Förgårdsmark med uteplats och bänk vid entrén.

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Nybyggnad av flerbostadshus, plank

Fastighet
Adress
Beslutsdatum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

KRAFTEN 1

Båstadsgatan 12
BY 2020-000227
2018-002420
Julia Anshelm
Jesper Croall

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnation av flerbostadshus om
totalt 34 lägenheter samt nybyggnad av plank.
Förslaget avser att bebygga en tomt som idag
används till parkering. Fastigheten ligger på ett hörn
och gränsar i norr till Spånehusvägen och i väster till
Båstadsgatan.

Byggherre
Arkitekt
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
- varav bostadsrätter
Antal grundskoleplatser
Parkering
- antal bilplatser
- Antal bilpoolplatser
- antal cykelplatser
Övrigt

Sundprojekt AB, Malmö
Här!, Malmö
-34
-34
-1
-1
-85
- Projektet har status av
ett pilotprojekt för
mobilitet med fokus på
bilfritt boende.

Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan
med avseende på att ett antal bostäder inte uppnår
kraven om trafikbuller i gällande detaljplan samt, att
maximal totalhöjd enligt dp (20,5 m) överstigs lokalt
vid takhuv med 1,0 m.
Projektet har status av ett pilotprojekt för mobilitet
med fokus på bilfritt boende. En mobilitetsplan har
tagits fram ”Mobilitetsplan Kraften 1, Det bilfria
boendet” vari det konkretiseras vilka mobilitetsåtgärder som ska gälla för projektet.
Inom fastigheten anordnas bla väderskyddade
cykelplatser dels i byggnadens bottenvåning synligt
ut mot gata och under och på loftgång. I
bottenvåningen finns ett gemensamt lokalutrymme
där fastighetens cykelpool placeras i ett exponerat
läge och där de boende kan serva sin cykel.
Fasader mot gata utförs i slätputs i en grön kulör.
Delar av sockelvåningen och fasad in mot gård
utförs i betong i ljusgrå kulör.

3d illustration, vy Spånehusvägen/ Båstadsgatan
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