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Vi har med entusiasm tagit del av markanvisningsförfrågan och har nedan tagit fram ett förslag för 
bebyggelse i området som bidrar till ett brett utbud av lägenhetstyper för olika familjekonstellationer. 
Bebyggelsen är väl anpassad i omgivningens och kvarterets miljöer och vi kompletterar med många 
nya platser för de boende där lek, rekreation och möten kan ske. Olika hållbarhetslösningar föreslås i 

förslaget vilka kommer såväl naturen, de boende som samhället tillgodo.

Vår vision är att bebyggelsen bidrar till en positiv bild av området i stort 
och att erbjuda trivsammma platser för de boende 

i såväl utemiljöer som bostaden i sig.

Vi hoppas att närvarande beskrivning ger en heltäckande bild av hur bra vi tror att detta blir för alla. 
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Byggnaderna och kvarteret
I denna markanvisning har vi tagit fasta på det unika på 
platsen och det som gör Båstad kommun till en riktigt 
bra ort att leva och bo i. Inom kvarteret vill vi uppföra 
fem flerbostadshus inrymmande hyresrättslägenheter 
som uppfyller kraven för det statliga investeringsstödet 
för hyresrättsbostäder inklusive det utökade stödet för 
energibonus. Byggnaderna är placerade på tomten 
utifrån att skapa bästa solläge och samtidigt skapa 
ett varierat uttryck vilket rimmar med övrig bebyggelse 
i området. De vinkelställada husen skapar på ett 
intressant sätt en framsida och en baksida, eller en 
offentlig och en privat sida om man så vill. Den offentliga 
sidan vänder mot gatan och samlar upp angöringen som 
i stort sett kan kan ske längs hela gatan. När besökare 
eller boende parkerat cykel eller bil går de vidare förbi 
den avskiljande beväxta spaljen in i kvarteret. På tomt 
3A leder stigarna till det centrala torget och vidare in 
till de intima gårdarna och entréerna. Tomt 3B har sin 
intima gemensamma gård riktad mot sydväst alldeles 

bakom spaljen och parkeringen. På tomtens östsida, mot 
poppelallén finns en gemensam uteplats i bästa solläge 
och ett odlingsområde. Fruktträd finns utplacerade på ett 
flertal platser på tomterna.

Sociala aspekter
I vår vision ingår att säkerställa bra och trivsamma 
boendemiljöer för alla. Kvarteret och bostäderna erbjuder 
flera möjligheter till sociala mötesplatser både privat och 
gemensamt. 
I husen finns en variation av lägenhetsstorlekar som gör 
boendet attraktivt både för ensamhushåll och familjer, 
unga som gamla vilket bidrar till en mångfald i kvarteret. 
Varje lägenhet har en rymlig möblerbar balkong eller 
uteplats som orienterats för bästa utsikt och solläge. 

Trygghet uppnås dels genom väl upplysta 
kommunikationsstråk från tex cykel- och bilparkering 
fram til entréer, dels genom att dela upp kvarteret i 

rumligheter som kan utnyttjas av barn i olika åldrar. 
Närmast byggnaden leker de mindre barnen med god 
uppsikt från bostaden. De intima gårdarna närmst 
entréerna har en liten kulle för lek med lokal flora som på 
vintern kan bli en liten pulkabacke. De lite äldre barnen 
kan utforska närområdet på tomten där “allmänningen” 
medger aktiv lek på en större gräsyta. När de lite äldre 
barnen får lov kan de via stigarna gå utanför tomten till 
den närliggande lekplatsen och gröningen söder om 
tomten. Det högre ängsgräset är med och definierar de 
olika rumsligheterna. 
Kvarterens torg är med sina små mindre byggnader en 
naturlig samlingspunkt för alla åldrar. Meck med cykeln 
utanför verkstaden, plats för cykelladdning, växthus som 
också fungerar som festlokal och Tingoteket där det 
finns leksaker att låna, tex brännboll, kubbspel och annat 
kul men också en plats att byta prylar som man växt ifrån 
som andra boende kan få del av. Torget blir en trevlig 
samlingsplats för festligheter både inne och ute.
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Ekologiska aspekter
De fria ytorna inom kvarteren behandlas på ett ekologiskt 
medvetet sätt för att bidra till en trivsam upplevelse 
samtidigt som naturvärden skapas och bevaras. Olika 
ekosystemtjänster vävs in i utformningen. Primärt vill vi 
bevara och återskapa den natur som finns med tallar 
och ängsgräs men komplettrar såklart med ytterligare 
plantering av träd och bärbuskar. Regnvatten tas 
omhand för bevattning av odlingar i såväl växthus 
som planteringslådor. På varje gård skapas en kulle, 
eller sanddyning, för lek och lärande med lokaltypisk 
växtlighet. Jämte kullen finns en försänkning som också 
är rumsskapande men kan ta upp vatten vid skyfall. 

Ängsgräset som är en betydande del av växtligheten 
på tomterna är vacker, rumsskapande och utgör en 
god pollineringsgrund. Inom kvarteren vill vi minska 
andelen hårdgjord yta för att på så vis öka den naturliga 
infiltrationen och på parkeringarna använder vi oss av 
gräsarmering.

En hållbar bostadsprodukt
Peab är det lokala företaget med det stora bolagets 
resurser och har sedan starten funnits lokalt förankrade i 
Båstad. 

I detta projekt uppför vi hållbara och närproducerade 
byggnader genom att i varje steg av processen göra 
kloka och avvägda val. I uppförandet avser vi använda 
ECO-betong. Genom att använda ECO-betong, som 
är Peabs egenutvecklade produkt, kan betongens 
klimatbelastning minska med upp till 50%. Detta genom 
att en del av cementen som står för 90% av betongens 
klimatpåverkan ersätts med slagg - en biprodukt från 
ståltillverkning.

Vi sätter ett värde i ett arbeta med en hög andel egna 
resurser både i form av egen personal men också i form 
av egna lokala insatsvaror i projekten. Då vi använder 
lokala resurser förkortar vi även transportsträckorna, 
vilket även det bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Våra byggnader kommer att vara väl rustade för framtiden 
och långsiktigt hållbara. För att säkerställa kvalité både 
gällande utförande och i förvaltningsskedet är vår 
målsättning att certifiera projektet efter Miljöbyggnad 
Silver. 

Byggnaderna utformas, projekteras och byggs för en 
låg energianvändning. Detta uppnås bland annat genom 
energieffektiva byggnader med bergvärme och solceller 
på taken till huvudbyggnaderna. Vår ambition är att 
sammantaget uppnå högst 56% av energikraven i BBR.
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Kvarteret
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Bebyggelsen ramas in av en flikig kant mot gatan och en vågig rygg 
av natur och höga träd. Tillsammans med byggnadernas placering 

skapar detta två tydliga sidor som främjar olika aktiviteter för de 
boende.

Platser klipps ut i det karaktäristiska ängsgräset, som hålls långt. 
Detta skapar rumsligheter närmst bostäderna som hjälper till att 

skapa naturliga gränser. Nedklippta stigar kopplar till befintliga stråk 
och platser i omgivningen.
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1. Gårdsplan
2. Torg
3. Allmänning
4. Växthus
5. Miljöhus
6. Cykelpaviljongen
7. Tingotek
8. Odling
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2. Torget
För alla boende finns ett torg där kvarterets 
gemensamma funktioner samlats. En central plats 
för alla och för många tillfällen. Torget omges av 
växthuset, Tingoteket och cykelpaviljongen. 
Här finns plats för cyklar men här kan man också 
ställa ut grillen och bjuda grannarna på en informell 
grillkväll. Vid torget finns också parkering för 
lådcykel som är praktisk för turen till stranden eller 
affären.

1. Innergården
En privat innergård utklippt i ängsgräset i direkt 
anslutning till bostaden. Här kan de allra minsta 
barnen springa fritt, under uppsikt inifrån och de 
vuxna kan umgås och hålla ett vakande öga mot 
de större barnen som härjar på allmänningen (3). 
Strukturen på kvarteret är optimerat ur ett 
uppväxt och lekperspektiv. Barnen kan naturligt 
utvecklas och flytta leken från den trygga privata 
innergården mot allmänningen och senare 
omkringliggande natur och lekplatser.

6. Cykelpaviljongen
I korsningen i nordöst, vid cykelbanan, ligger en 
gemensamhetslokal i gaturummet. Vi kallar den 
för cykelpaviljongen och har vigt användningen till 
service och umgänge kring cyklar men den rymmer 
också ett stort bord för hobbyverksamhet eller fest.
Paviljongen blir också den naturliga platsen för 
placering av varuboxar, för ett barnkalas och för 
kvarterets verktygs-pool.

4. Växthuset
Ett rejält växthus för odling och samvaro finns på 
torget. Här finns plats för vindruvsbuskar och ett 
bord för arbete, lek och fest. 

7. Tingotek
Ett tingotek är en plats dit du kan ta dina ting som 
du gärna vill låta nogon annan ta över! Tingotekets 
plats är såklart vid det gemensamma torget där 
flera passerar. Det gör att det blir en trygg plats 
som många har uppsyn över och som samtidigt är 
bekväm att nå. 

3. Allmänningen
En större gräsmatta är alltid bra att ha. För fotboll, 
brännboll och midsommarfirandet inte minst. 
Allmänningen skyddas mot parkeringen av den 
genomgående spaljén och mot söder planteras 
några fruktträd och bärbuskar.

9. Gemenskap
De rymliga men ändå intima gårdarna framför 
varje byggnad har en en uppsjö av platsbildningar 
som medger såväl den lilla familjpicknicken som 
den gemensamma sittplatsen för större sällskap. 
Här finns något för alla åldrar och möten över 
generationer.  Målgruppen för bostäderna är 
medvetet bred för att attrahera en blandning av 
olika åldrar och hushållstyper till kvarteret. En 
förutsättning för en långsiktig social hållbarhet.  

8. Odlingslotterna
På gården mot nordöst finns dessutom en 
rad odlingslotter för odling av grönsaker och 
kryddväxter. Här kan man också mötas och 
odla tillsammans, sköta om komposten och byta 
rabarber mot jordgubbar.
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Bostadshusen
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Planlösningar
I husen finns en variation av lägenhetsstorlekar som 
gör boendet attraktivt både för ensamhushåll och 
familjer, unga som gamla vilket bidrar till en mångfald i 
kvarteret.
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Gata Parkering 
på gräs-
armering

Bostadsgård 
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Privat 
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Fasadbearbetning
Bottenvåning av ljust tegel. Övriga våningar av grönmålad puts.

Fasadbearbetning
Bottenvåning av ljust tegel. Övriga våningar av sandfärgad puts.

Entréfasadasad 4 våningar

Entréfasadasad 3 våningar

Gavelfasad

Gavelfasad
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Sektioner 3 respektive 4 våningar
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Tvärsektion 3 våningar
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Torget med växthus,
cykelpaviljong och Tingotek
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Parkering

40 P-platser varav 3 RHP 
samt 
78 cykelplatser

16 P

3 P

3 P

3 P

4 P + 2 RHP

8 P + 1 RHP

Tomt 3A 

Lägenhetsfördelning

   6 st  1 rok
 15 st  2 rok
 12 st 3 rok
  6 st 4 rok

Totalt 39 lägenheter

Ytor

 6358 m2 Tomt  
 1272 m2 Max BYA (6358 x 0,2)

 972 m2 BYA (bostad)
 110 m2 BYA (miljöhus & cykelpaviljong)
 2918 m2 BTA (bostad)
2194 m2 BOA

Lägenhetsfördelning, ytor & parkering 3A
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Parkering

37 P-platser  varav 2 RHP 
samt 
72 cykelplatser

26 P

3 P + 1 RHP

6 P + 1 RHP

Tomt 3B

Lägenhetsfördelning

   6 st  1 rok
 14 st  2 rok
 12 st 3 rok
 4 st 4 rok

Totalt 36 lägenheter

Ytor
 3746 m2  Tomt
 749 m2  Max BYA (3746 x 0,2) 

 647 m2  BYA (bostad)
 18 m2 BYA (miljöhus)
 2594 m2  BTA (bostad)
 1982 m2  BOA

Lägenhetsfördelning, ytor & parkering 3B
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