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PROJEKTIDÉ - VÄLKOMMEN TILL HÅLLBARA HEDEN

Vårt förslag för Hemmeslöv 10:211 & 10:212 utformas med avstamp 
i platsens omkringliggande natur med närhet till kustlinjen. Genom 
projekt Hållbara Heden  vill vi växa tillsammans med Båstad och skapa 
bostäder med låg miljöpåverkan både idag och i framtiden. Vi bygger 
med gedigna material som tål väder och vind vilket gör bostadshusen 
både långsiktigt hållbara och väl rustade för framtiden, samtidigt 
som de blir ett naturligt inslag i omgivningen. Målsättningen är att 
uppfylla kraven för nära-nollenergihus. Vi ser det som en spännande 
och ansvarsfull uppgift att vara med och bidra till Båstads utveckling 
genom ett vackert och levande Hemmeslöv. Vår vision är att utgå ifrån 
landskapets naturliga kretslopp och implementera detta i arbetet med 
att utveckla och bygga nytt.  

Vi på Serneke känner arbetsglädje när vi utformar ett projekt som 
är realistiskt och genomförbart med livet, naturen och ekonomin i 
centrum. Serneke är den nya generationens byggbolag med både en stor 
organisation och ett nytt ungt tankesätt. Vår bostadsvision utgår från ett 
helhetsperspektiv, från idé till färdig produkt, där vi även blickar framåt 
och studerar bostädernas hela livscykel. Vi har modet att gå in i nya 
marknader och finner glädje i att bidra till framtidens samhälle. I projekt 
Hållbara Heden önskar vi uppföra 78 hyresrätter med investeringsbidrag 
i tre stycken tvåvåningshus och i två stycken huskroppar om fyra 
våningar.

Vardagslyx är att trivas hemma.
Här skapas ett bekvämt boende med fokus på livskvalitet och rekreation 
- med gemenskap och grönska i fokus.  Genom en småskalig struktur 
med tydligt definierade gårdsrum finns utrymme för samvaro och kon-
takt med grannarna, men även generösa privata uteplatser för lugn och 
ro. Den lilla skalan erbjuder en trygg boendemiljö där man vill rota sig 
och bo länge. 

Den arkitektoniska idéen tar utgångspunkt i platsens förutsättningar 
och hämtar inspiration från befintliga kvaliteter som småskalighet, tät-
het, trä som materialval, variationsrikedom och samspel mellan bebyg-
gelse och grönska. Ambitionen är att skapa ett attraktivt boende oavsett 
var i livet en befinner sig och som gynnar integration samt uppmuntrar 
till hållbara livsstilar.

Tomtens naturnära läge har inspirerat till vår byggnadsidé. 
Bostadshusen i fyra våningar har smäckra gavlar mot  omgivande 
gator och ligger fritt placerade med grönska runt omkring. De lägre 
tvåvåningshusen i sin tur adderar en småskalighet som skapar både 
öppna och mer intima rumsligheter. Genom att bjuda in omgivningens 
växtkraft ända in på knuten skapas en trivsam och trygg boendemiljö 
med naturen som granne. Genom att utforska och uppleva naturen 
i vardagen lär man sig också att vara rädd om den. Bostadshusens 
entréer nås lätt från gatan och cykelparkeringar nära entréerna 
uppmuntrar till att ta cykeln in till Båstad eller till en cykeltur genom 
landskapet. För den som föredrar att röra sig till fots kan man genom en 
kort promenad på de närliggande gång- och cykelstråken enkelt njuta av 
friluftsområden eller blicka ut över havet. Vi vet att det här kommer bli 
hus att trivas i. 

Projektbeskrivning

Området får en stark och självklar identitet då det skånska och 
halländska landskapet i kombination med det kustnära läget 
ligger till grund för utformningen av bostadshusen. Fasader utförs 
i robusta naturmaterial som skiffer och trä som åldras vackert. 
Träbalkonger gör att husen växer in i platsen som om de alltid hört 
hemma här. Fasadpanelen utförs i varierande dimensioner för att ge 
en mönsterverkan och en hög detaljeringsgrad när en kommer nära.  
Takens brytning ger en lekfullhet och lätthet till husen.  
Taken förses med solpaneler i gynnsamma väderstreck och övrig 
energi kommer från lokalt producerad bergvärme. Ljusa uppglasade 
trapphus i fyravåningshusen bidrar till en trygg miljö och uppmuntrar 
till att ta trappan istället för hissen. Variationen av lägenhetsstorlekar 
gör boendet attraktivt för både ensamhushåll och familjer vilket 
bidrar till mångfald i kvarteret. Lägenheterna är rymliga med effektiva 
kvadratmeter som inbjuder till både vardag och fest. 

Luftiga rum för källsortering med fasader av glesa träribbor 
ger ljusinsläpp och upplevd trygghet för den som källsorterar. 
Miljörummens placering har gjorts omsorgsfullt för att ta ner skalan 
och inbjuda till grannsämja och göra det enkelt att göra rätt.

Det cirkulära kretsloppet är ett tydligt inslag i de boendes närmiljö. 
Genom att bygga en fågelholksvägg och insektshotell stöttar vi 
naturens cirkulära kraft som ger oss fågelsång, bin och insekter som 
pollinerar träden i den gemensamma fruktlunden där frukt och bär 
kan plockas och åtnjutas av de boende. Goda möjligheter till odling 
finns och allt tas till vara när blast blir till bördig jord i den anslutande 
kallkomposten. 
 
 Vi vill ta hand om jordens resurser och bevattna odlingarna på 
ett hållbart och naturligt sätt. Vi vill undersöka möjligheterna till 
att ansluta bostadshusens takavvattning till i en underjordisk 
dagvattentank med en traditionell rickepump. När dagvattentanken 
blir full vandrar vattnet vidare i ett öppet dagvattentråg på innergården. 
Det synliga vattnet fyller en pedagogisk funktion då det visualiserar 
vattnets kretslopp och vi tror att det blir ett populärt och vackert inslag 
i gårdsmiljön.  

Mellan husen bevaras naturmarken med gläntor med möjlighet 
till umgänge, träning, grill och lek. Planteringar och växtval är noga 
genomtänkta och har sitt ursprung i den omgivande naturens rikedom 
och arv, kompletterat av nyttoväxter och fruktträd. Inbjudande 
utemiljöer öppnar upp för social närvaro, gemenskap och trygghet. Vi 
hoppas även kunna sprida kunskap om och bidra till att lyfta intresset 
för odling av närproducerad mat. 

Det regn som faller över vår fastighet bromsas upp och samlas in 
i största möjliga mån. Miljörummen får gröna tak som håller kvar 
regnvattnet i vegetationstäcket. Parkeringen förses med gräsarmering 
för maximal infiltration som vid stora regnmängder kan bredda ut i 
planterings- och gräsytor. Inga traditionella dagvattenbrunnar behövs 
eftersom vattnet leds genom det gröna mot områdets lågpunkt i söder. 
Utemiljön är i möjligaste mån grön med genomsläppliga ytor i form av 
innergård i grus och gräsarmering på p-platserna.
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Projektbeskrivning
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Fasad, mot söder, skala 1:400

Fasad, mot öster, skala 1:400

Gatusektion A, skala 1:400

Balkonger med träribbor

Trä är hållbart

Stående träpanel i variation 

Fasad mot norr,  skala 1:400

Utformning och genomförande

Fasad mot väster, skala 1:400

Solceller producerar egen el

GESTALTNING   2-VÅNINGSHUS

GATA ENTRÉ/FÖRTRÄDGÅRD LÄGENHETER ÄNGUTEPLATS
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Fasad, mot söder, skala 1:400

Fasad, mot öster, skala 1:400

Balkonger i trä

Skifferfasad

Stående träpanel bottenvåning

Fasad mot norr,  skala 1:400

Utformning och genomförande

Fasad mot väster, skala 1:400

Ljust trapphus

GESTALTNING   4-VÅNINGSHUS

Gatusektion B, skala 1:400

GATA FÖRGÅRD LÄGENHETERUTEPLATS



Utformning och genomförande

Område 3, Båstad Hemmeslöv 10:211 & 10:212 

Nyckeltal

Tomtstorlek (m2) 10 104

Antal byggnader 5

Lägenheter (st) 78

BOA (m2) 4 202

Ljus BTA (m2) 5 162

BYA total fastighet (m2) 2 017

BYA i förhållande till markyta (%) 20

Normhyra (kr/m2/BOA/år)                                                              1 432

Hyra för samtliga lägenheter år 1 (kr)                                         6 719 725

Medelhyra; total hyra år 1/BOA (kr/m2 BOA/år)                       1 599

Lägenhetsfördelning

1 rok (st) 8

2 rok (st) 41

3 rok (st) 29

Summa 78
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Hållbara Heden

VÅR VISION Vi vill förenkla och förgylla livet genom en omtänksam boendemiljö. En viktig del 
i detta är att minska klimatavtrycket med fokus på människor och miljö. Klimatförändringar 
är en av århundradets största utmaningar och här vill vi göra skillnad. Med entreprenörsdriv 
och samhällsansvar utmanar vi och inspirerar in i framtiden. I projekt hållbara Heden skapar 
vi ett smart genomtänkt boende med ett lågt klimatavtryck. För att säkerställa kvalitén så 
är vår målsättning att uppfylla kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver. Byggnaderna 
utformas, projekteras och byggs för en låg energianvändning med god innemiljö vad gäller 
ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus. Våra team genomför hållbara projekt på riktigt, 
med äkta engagemang. Vi vill bidra till en välmående och positiv samhällsutveckling med 
bostadsmiljöer som sätter individen i centrum och samtidigt ger en minimal miljöpåverkan, 
både i utförande- och förvaltningsskedet. Att tänka social hållbarhet för alla åldrar och led är 
också viktigt. Trygga och glada människor mår bättre och då minskar också kommunens och 
samhällets kostnader. 

VI BYGGER ÄVEN FÖR NÄSTA GENERATION Vi ser det som en ansvarsfull och spännande 
uppgift att få vara med och gestalta ett vackert och levande Hemmeslöv. Bjärehalvön, som med 
sitt böljande landskap, avslappnade atmosfär och underbara känsla är en unik plats vilket 
speglas i husens uttryck. Byggmaterial väljs utefter vad som passar i omgivningen och vi väljer 
produkter som är godkända enligt Miljöbyggnad Silver i Byggvarubedömningen. Att bygga smart 
och vackert är för oss hållbart. Genom en livscykelanalys görs miljömässigt hållbara val genom 
hela projektet för att nästa generation ska kunna leva ett hälsosamt och naturligt liv. I Malmö 
har vi fått pris för Sydsveriges smartaste hus. Vi hoppas och tror att Serneke kan göra stor 
skillnad även i Båstad och Hemmeslöv. 

GRÖNA VÄRDEN - FRÅN INSEKTSLIV TILL EGET FRILUFSLIV Grönt är skönt och växtkraft är en 
förutsättning för att skapa liv och får oss människor att må bra, vilket läget av Hemmeslöv med närhet 
både till hav och natur bidrar ytterligare till. Inom fastigheten kommer miljö och de gröna värdena stå i 
centrum. Planteringar med vackra växtbäddar, fruktträd och bärbuskar ger möjlighet till en social och 
trevlig fruktstund med närproducerade grödor. För att främja den biologiska mångfalden i området vill 
vi plantera växter och örter från den skånska och halländska floran. Vi låter naturen komma närmre 
genom insektshotell och fågelholkar vilket även bidrar till gröna värden.

ENERGI FRÅN NATUREN Genom att minska energiförbrukningen minimeras miljöpåverkan. Detta 
uppnås genom energieffektiva byggnader med hållbar bergvärme som primär värmekälla. Därtill 
skapas innovativa lösningar som har en hög verkningsgrad avseende tillförd energi med ett fokus 
på återanvändning. På taken till huvudbyggnaderna kommer solceller att anläggas vilka producerar 
gratis solenergi. Vår ambition är att uppnå högst 56% av energikraven i BBR, vilket motsvarar en 
energiförbrukning på mindre än 42 kWh per kvm Atemp och år. 

VATTEN SOM RESURS Vi arbetar för att fördröja och utjämna flödet av dagvatten genom flera olika 
lösningar.  För att hantera framtidens klimatförändringar vill vi minska andelen hårdgjord yta för att på 
så vis öka den naturliga infiltrationen av nederbörd, genom bland annat parkering av gräsarmering. En 
aktiv och genomtänkt dagvattenhantering blir också en spännande och integrerad del av utemiljöns 
utformning. Miljörummen har gröna tak. Vi tänker på detaljerna så det blir både smart och vackert. 
Vattenspeglar blir konst som även fyller en pedagogisk funktion för att visa vattnets kretslopp samtidigt 
som det bjuder in till lek och en plats för törstiga hundar. Vattnet tas tillvara och växter kan bevattnas 
med insamlat vatten från rickepumpen som blir en naturlig samlingspunkt.  
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Hållbara Heden

SOCIAL HÅLLBARHET ÄR VÅR LEDSTJÄRNA Genom Sernekes projekt vill vi bidra till glädje, 
trygga bostadsmiljöer och platser som främjar till naturlig aktivitet, möten, välmående, hälsa 
och integration. Vi vill göra det enkelt och naturligt att mötas och att röra sig inom fastigheten. 
Grillplatsen och andra inbjudande och inkluderande mötesplatser bidrar till spontana möten 
mellan generationer och motverkar ensamhet och skapar en trevlig boendemiljö med delning, 
trygghet och välmående i fokus. Vi utgår alltid från människans behov och vill fortsätta arbeta 
med ljus och ljussättning för att skapa trygga och inbjudande miljöer både dagtid och kvällstid. 
Vacker ljussättning kan också upplevas som ett spännande inslag i livsmiljön. 

NUDGING- DET SKA VARA ENKELT ATT GÖRA RÄTT För oss handlar det om att göra det 
enkelt att göra kloka val i livet. En bostads-app, ”Care of Serneke”, kan hjälpa till med detta. 
I den kan de boende bland annat se sin energiförbrukning, byta eller sälja saker, ha koll på 
verktygspoolen, få information från fastighetsägaren, organisera samåkning, få tillgång till 
cykelpool som kan möjliggöra ett smidigt liv. 

FRÅN BORD TILL JORD Det ska vara lätt att sortera och leva hållbart. Inom fastigheten uppförs 
miljörum med flera olika fraktioner strategiskt placerade för att underlätta återvinning. Miljörummen är 
luftigt utformade med väggar av ribbor för att släppa in dagsljus och skapa ett ljust och tryggt utrymme. 
Genom att använda smarta lösningar och ordentlig plats i kök förenklas möjligheten till sortering av 
avfall även inom bostaden. Kallkomposten används för att skapa näringsrik kompostjord av ogräs, blast 
och skruttar från goda fruktträd och odlingslådor. 

HÅLLBARA MOBILITETS- OCH PARKERINGSLÖSNINGAR 
Cykelanvändandet uppmuntras genom att placera 
cykelparkering lättillgängligt nära entréerna. För att öka 
känslan av trygghet inom kvarteret har de dessutom en 
placering som bidrar till en naturlig rörelse på och genom 
området. Vi säger nej till grå traditionella parkeringsplatser  
och väljer gräsarmering som är ett genomträngligt och 
miljövänligt beläggningssystem som skapar en grön och  
jämn yta. Gräsarmering ger er en vackrare och skönare 
inramning av husen. Det är också vackert, hållbart och enkel  
att underhålla. 
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Serneke + Här! = Hållbara Heden

HÅLLBARA HEDEN

Vi ser Heden som ett attraktivt bostadsområde och vill gärna vara med och bidra 
till områdets utveckling. Ett nära samarbete inom Serneke skapar goda förutsätt-
ningar för hög effektivitet och närhet till all kompetens. Med egen entreprenad i 
regionen så kan vi säkerställa att de initiala idéerna och ambitionerna verkligen 
införlivas och finns med i slutprodukten. Genom våra tekniska och kommersiella 
förvaltare skapas en aktiv miljö som främjar utveckling, hållbarhet, trygghet och 
gemenskap. Vårt mål är att skapa levande  bostadsmiljöer med människorna i 
centrum och minimal miljöpåverkan, både i utförande och förvaltningsskedet. 
Serneke arbetar aktivt med de globala miljömålen och genomför hållbara projekt 
på riktigt.

Hos Här! arbetar arkitekter och konstruktörer för att förverkliga en hållbar framtid 
tillsammans.  Vi är måna om helheten och omsorgen är lika stor genom hela  
processen, från tidig behovsanalys till utformning av detaljer och val av material.
 Våra lösningar är hållbara och långsiktiga där byggbarhet är vår ledstjärna. I 
hållbara Heden vill vi skapa ett bekvämt boende med fokus på gemenskap och 
grönska. En plats att trivas hemma på - året om! 

Vi vill och kan göra skillnad och bidra till Båstads utveckling och framtidens  
Hemmeslöv! 

Hälsningar Serneke Sverige och Här! 

Jonas Håkansson Johannes NilssonSofia Wallskog Lina Norell


