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INTRODUKTION

Vi har inspirerats av att omvandla 
markanvisningsprogrammet för Båstad Hemmeslöv 
område 3 till ett sinnligt förslag för människans 
välmående, vardag och drömmar.Med högamiljö-och 
hållbarhetskrav skapa inspirerande inomhusmiljöer med 
flödande dagsljussom en kärnkvalitet.
Vi skapar två karaktärer ( radhus och fl erbostadshus) 
och föreslår ett varierat och grönt boende som 
välkomnar enskildhet och samvaro i alla åldrar.

RE Equitys ambition har varit att visa att genomförande, 
hållbarhet, människa, natur och arkitektur har getts det 
absoluta fokus och röda tråden i förslaget. Tillsammans 
med våra miljömedvetnapartnersvill vi bidra med vår 
kompetens, projektutvecklingserfarenhet och lyhördhet 
för att tillsammans med kommunen utveckla och 
förverkliga områdets unika potential.

Vi har drivits av att omsorgsfullt och långsiktigt förankra 
de rumsliga sammanhangen till ett unikt projekt där 
lokal natur, välkomnande arkitektur och rum för en 
trygg gemenskap ger plats och samspel för ett gott 
välbefinnande.

Vi har en positiv tro på Båstad och dess framtid 

RE Equity vill som fastighetsaktör ansvarsfullt och 
engagerat tillsammans med kommunen bidra för att 
här skapa platskvaliteter, tillväxt och en mänskligt 
meningsfull framtid, med en sund och hälsosam miljö 
som håller i tiden.
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Om Re Equity Fund

RE Equity Fond är ett företag med mångårig erfarenhet 
från fondförvaltning, fi nansiering,  fastighetsutveckling 
samt förvaltning. 

Vi fokuserar främst på utveckling samt långsiktigt 
ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård 
samt bostäder.

Vi jobbar med aktörer som är bäst i sin gren och 
samtidigt  har en lokal närvaro i aktuell kommun. Vi ser 
det som vår  skyldighet att i kommuner vi är aktiva i,  
även kunna skapa  möjligheter till nya arbetstillfällen. 

Vi brinner för hållbara modeller som ger befolkningen 
social  trygghet men även som har en positiv påverkan 
på miljön. 

Vi följer Agenda 2030 noggrant FN:s ”Sustainable 
development goals”. Vårt fokus ligger på nummer 7, 9, 
11, 13 och 17.

Vi bedriver alltid vårt skissarbete i nära samråd med 
kommunen för att säkerställa att rätt produkt passar 
in gestaltningsmässigt och för att möta marknadens 
krav. Denna fas gör vi mycket nogsamt innan vi går in i 
detaljprojekteringsskedet.

Vi inom RE Equity tänker att vi kan bidraga med 
vår projektutvecklingserfarenhet, tillgång till 
fi nansiering och med vår stora lyhördhet tillsammans 
med kommunen utveckla Snurrom till ett trevligt 

bostadsområde.

MAX QWARNSTRÖM   mq@re-eqt.com
+46 761 646 986    
Max är en entreprenör och har arbetat med investeringar 
inom fastigheter och infrastruktur globalt. Han lanserade 
tillsammans med Ralph en fastighetsstruktur med hållbara 
boenden. Tidigare arbetade han som investeringschef på 
en norsk investeringsgrupp, huvudsakligen med fokus på 
nordiska private Equitytransaktioner och fastigheter. Han 
har dessutom lång erfarenhet från att ha arbetat med 

fi nansiering.

RALPH TORGERSSON  rt@re-eqt.com
+46 730 799 950    
Civilingenjör från Chalmers. Tillbringat större delen av 
sitt arbetsliv jobbande för NCC, Atrium Ljungberg och 
som fastighetskonsult vid utvecklingsprojekt för AREIM, 
Hemsö samt i egen regi. Mångårig erfarenhet av att 
aktivt driva större utvecklingsprojekt med hyresgäster, 
konsultteam och entreprenörer. Allt ifrån köpcentrum, 

bostäder, skolor, kontor och parkeringshus.

ROLF ERENIUS
Rolf B Erenius, - 35 års erfarenhet av ledande befattningar 
inom design och byggledning. Mer än 30 års erfarenhet 
av stadsplanering och  detaljerad utvecklingsplanering. 
Enastående ledarskapsförmåga och bevisad 
framgångsrik ledning av företag och affärsrekord. Rolf 
har publicerat artiklar och forskningsstudier om planering 

och byggledning.

Ekonomi och Finansiering

RE Equity Fund har ett långtgående samarbete med en Engelsk fastighetsfond vid namn Roundshield Partners med 
ett förvaltat kapital om närmare 25 miljarder SEK. Utöver detta så har RE Equity fond goda samarbeten med Svenska 
banker och andra fi nansiärer.

Max har 10 års erfarenhet från de fi nansiella marknaderna med ett tydligt fokus på fastigheter de senaste 5 åren, 
både i Norden och globalt. Ralph, med bakgrund från NCC och Atrium Ljungberg, har mer än 30 års erfarenhet av  
fastighetsutveckling och drivande av byggnadsprojekt.

RE Equity Fund har idag två stycken fokusområden: Samhällsfastigheter och vårdboenden samt hyres-bostäder. Vår 
idé är att kunna skapa boenden och verksamhetslokaler till en överkomlig hyra, samtidigt som vi kan skapa boenden 
som uppfyller vissa hållbarhetsfaktorer och följa FN´s Agenda 2030-mål såsom att bidra till: Social hållbarhet - 
genom våra boenden skapa trivsamma bostäder som bidrar till socialt välbefi nnande. Ekologisk hållbarhet - Att 
använda naturens källor till energi.

Vi bygger bostäder åt hela befolkningen och åt personer i olika livssituationer, gammal som ung, hög och lågavlönad. 
Vi tror på samverkansmodeller där vi i alla projekt arbetar med lokala partners för att även kunna skapa nya 
arbetstillfällen. För förvaltning och byggnation använder vi oss av partners, vilket gör det möjligt för oss att arbeta 
och äga både mindre fastigheter som större. Med mångårig erfarenhet från upphandling och projektutveckling tar vi 
fullt byggherreansvar för att tids-, kostnads-och kvalitetssäkra och säkerställa leverans till hyresgäst.

Team RE-Equity

Information

RE Equity Management i samarbete med 
dess moderbolag och fi nansiär RE Equity 
Fund.

Bolagets namn och organisationsnummer
RE Equity Fund AB, 559165-5021
RE Equity Management, 559275-6224

Adress
Katarina Bangata 13
116 39 Stockholm

Webbsida
www.re-eqt.com

Email
info@re-eqt.com

Kontaktperson RE Equity
Max Qwarnström
Mail: mq@re-eqt.com

Kontaktpersoner EGA
Erik Giudice
VD, EGA
eg@erikgiudice.com
Tel: 076 044 40 25

Nathalie Lagneaux
Administration & ekonomi, EGA
offi ce@erikgiudice.com
Tel: 08 51 51 40 25

www.erikgiudice.com

Om Erik Giudice Architects

För denna markanvisning har vi gått ihop med Erik 
Giudice Architechts, ett internationellt arkitektkontor 
baserat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Paris. EGA 
fokuserar på fysiska miljöer i alla skalor och skapar 
allt från bostäder, kontor och offentliga byggnader 
till stadsplanering och offentliga rum. De bjuder även 
gärna in till dialog i den offentliga arkitekturdebatten 
och arbetar ofta med research i egna workshops 
tillsammans med beställare och kommuner.

EGA söker sammanhang i en vidare mening och 
ser varje projekt som en unik möjlighet att genom 
innovativ planering och design skapa ekologiskt 
såväl som socialt hållbara miljöer. Deras projekt 
utgår ifrån ett grundligt analysarbete som befäster 
strategiska val utifrån platsens specifi ka förhållanden. 
I gestaltningsprocessen arbetar de med avancerade 
projekteringsmetoder som garanterar platsens 
arkitektoniska, funktionella och tekniska kvalitéer. 

EGA och deras medarbetare kombinerar kreativt och 
konceptuellt tänkande med effektiv handläggning 
under samtliga skeden, från första skiss till färdigt 
projekt. De har en etablerad kompetens inom hållbart 
byggande. Kontorets förmåga att fi nna nyskapande 
lösningar på komplexa urbana och arkitektoniska 
frågor har uppmärksammats och resulterat i ett fl ertal 
tävlingsvinster och utmärkelser både i Sverige och 
internationellt.

PRESENTATION OCH
SAMARBETSPARTNERS

Om Betonmast

Vi samarbetar med Betonmast som har stor erfarenhet 
av olika typer av byggnader och bostäder
Betonmast arbetssätt bygger på fem fundament:
Driv: Vi är drivande, engagerade, steget före och ser 
en stor glädje i att lyckas.
Samarbete: Vi når våra mål tillsammans – utan 
prestige. I Betonmast fi nns ingen internkonkurrens 
mellan de olika projekten. Alla gynnas av att vi hjälper 
varandra.
Projekt: Projektet är alltid i centrum. Det skapar stora 
värden både för våra kunder och för oss.
Lönsamhet: Fokus på lönsamheten hjälper oss att vara 
tätt på i våra projekt. Utan lönsamhet skulle vi inte 
kunna bedriva verksamhet.
Stolthet: Stolthet känner vi när vi lämnar över ett 
lönsamt projekt till en nöjd kund.
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SOCIALT HÅLLBART OCH KLIMATSMART BYGGANDE

Cirkulärt boende:

Återanvändning: 
Återanvändning av användbart byggmateria.
Det bidrar även till att skapa en medvetenhet såväl 
under genomförandet som under brukarskedet. 
Vi använder exempelvis gärna återvunnet tegel i 
entréer, trapphus och andra centrala platser där det 
smyckar byggnaden samtidigt som det bidrar till ett 
bra kretslopptänk.
I detta projekt satsar vi på trä, som är en förnybar 
resurs, och tegel då det är ett material som går att 
återbruka och som kan bli fullt cirkulärt. 
Förnyelsebara, energisnåla, återvinningsbara och 
med en lokalklimatisk hänsyn. Hållbara material 
som förädlas med design.

Energi:
Använda solceller för produktion av grön el, 
geotermisk energi vid produktion av värme i 
kombination med fjärrvärme där förutsättningar 
fi nns för detta samt effektiv FTX ventilation bidrar 
starkt till att minska energiförbrukningen under 
brukartiden.

Grönområden:
Ökade grönområden, vilket i sin tur hjälper till 
att minska mängden koldioxid som produceras 
från grannskapet och hjälper till att samla 
och rena vatten för återanvändning i andra 
användningsområden.
Målet med att öka de olika grönområdena är att 
försöka skapa en komplett livscykel inom kvarteret.
Ett naturligt kretslopp genom nyttjande av redan 
existerande resurser.

Klimatpåverkan:

För projektet har vi som ambition att skapa bostäder 
med Noll-Co2 utsläpp. 
EGA Architects har tidigare bland annat projekterat 
Vista i Malmö som Noll-Co2 byggnad och Hotell 
Platinan till Scandic i Göteborg som är Leed - Platinium 
certifi erat.
Vi kommer att satsa på en byggnad enligt kraven för 
miljöbyggnad guld om vi får möjligheten att genomföra 
detta projekt.

Byggnaderna kommer omsorgsfullt projekteras 
för att utesluta risker för köldbryggor, luftläckage 
och riskkonstruktioner vad avser vatten och fukt. 
Tillsammans med modern effektiv teknisk utrustning 
samt mätsystem för individuell debitering av 
värme, kallvatten och varmvatten, skapar vi goda 
förutsättningar för att minska ner byggnadernas 
klimatavtryck under bruksskedet. 
Med individuell debitering skapas en medvetenhet hos 
brukaren, som bidrar till att reducera förbrukningen.

Vi avser att använda oss av prefabricerade element från 
miljömedvetna producenter som effektivt och snabbt 
kan monteras på plats för att minska utsläpp under 
produktion.
I samarbete med kommunen vill vi skapa ett kvarter 
som är mindre beroende av bilar. Vår ambition är att 
samarbeta med företag som erbjuder en bil-pool 
lösning, fl ottan kommer endast bestå av elbilar.
Vi kommer ha ett stort fokus på cykelparkering. Har man 
inte en egen cykel så kommer det fi nnas en cykelpool 
med både vanliga cyklar samt lådcyklar.
Dagvatten omhändertas inom fastigheten med 
mycket grönska på marken i kombination med öppna 
dagvattenlösningar som regnbäddar.

Grönt tänkande:

Genom att bygga med massiv trästomme skapar vi en 
bra bas för en bättre miljö. Våra balkonger kommer även 
ha fasta odlingslådor.
Installationer av solceller på taket är viktigt för oss, så 
är även trevliga sociala utrymmen. Vi tillgodoser detta 
genom:
Glashus, växthus samt utrymme för de boende att 
träffas och socialisera.

Materialval:
För att säkerställa och dokumentera att materialval och 
ämnen som byggs in är bra miljöval använder vi oss av 
byggvarubedömningen. 
Vi använder material som är förnyelsebara, 
emissionsfria och sunda för hälsan. 
Vi undviker tropiska träslag och använder enbart trä från 
nordiska leverantörer. 
Cellplast är också något vi undviker på grund av dess 
hälsoskadliga ämnen. 
Vi bygger med slitstarka och rejäla material som 
möjliggör dels för den boendes trivsel men också 
långsiktighet, våra fastigheter ska stå +100 år. 

Sophantering 
Funktionella soprum/miljörum i direkt anslutning till 
husens entréer och lättillgängliga med sopbil.  Tydlig 
information kring sortering och en inbjudande, trivsam 
miljö gör det lättare att göra rätt.
Vi följer Kretsloppsrådets och Sveriges Byggindustriers 
riktlinjer ”Resurs- och avfallshantering vid byggande 
och rivning. Vi källsorterar och koordinerar gemensam 
sophantering.

Sociala och klimatsmarta steg:

Medvetenhet:
Projektet utförs med individuell mätning för resp 
lägenhet av uppvärmning, varmvatten, kallvatten 
och hushållsel. De boende ser i klartext månad för 
månad sin förbrukning och vad de betalar för detta, 
vilket ger de boende direkt återkoppling på sina 
vanor och därmed en ökad medvetenhet om hur 
egna val påverkar energiförbrukningen i hemmet. 
Även olika lösningar för att minimera vattenspill 
återfi nns, t ex ska kranar och toaletter vara 
snålspolande. 

Byggskedet 
Genom en varsam anpassning till terrängen 
minimeras miljöbelastning avseende transporter 
och hantering av schakt- och fyllnadsmassor.
Hög prefabriceringsgrad och lätt trästomme ger 
även färre transporter. 
Trästommen monteras snabbt och med 
minimal störning avseende miljö och buller.  
Avfallsminimering och källsortering sker 
systematiskt.

Aktiva boende:
Vi kommer att planera och bygga så att 
hyresgästernas olika behov och förutsättningar 
skall ha samma möjlighet till ett bekvämt boende, 
delta i de olika aktiviteterna och platser som vi 
kommer att skapa. Vi uppmuntrar och skapar miljöer 
som alla kan utnyttja.
Ett hållbart grönt, aktivt boendeområde med en 
välkomnande, hälsosam och hög livskvalitet.
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SITUATIONSPLAN 

Projektidé

Våra ambitioner i detta projekt har varit att inom kvarteren 
skapa hyressrätter och således uppnå en social mångfald 
som bidrar till att skapa liv och dynamik.
Vi har inspirerats av en gemytlig trädgårdsstad där den 
gemensamma gården, naturen och grönskan ligger i 
fokus.

Tanken är att området ska uppfattas som sammanhållet. 
Gångstråk binder samman områdets olika delar.
Längs med gatan ligger husen en bit indragna, vilket 
skapar en småstadskännsla.
Husen vänds mot det öppna och låter dem gemensamma 
ytorna falla in, på så vis kan det bildas olika småskaliga 
område på gården.

Gemenskap och bykänsla är grundideer för området.
För att uppnå detta skapar vi intima gångar och variation 
på de gemensamma ytorna.
Att lätt kunna röra på sig och ha olika val på stråk att välja 
mellan är en förutsättning i kvarteret.
Dessa olika stråk har därför olika beläggningar och är 
utformade på olika sätt för att ge dem egen karaktär.

Marken är avgränsade med växtlighet, som häckar och 
buskar. Radhuslägenheterna på bottenplan kommer att ha 
egna trädgårdar.

Vi projekterar för att utemiljön ska kännas trygg och säker 
att röra sig i även dygnets mörka timmar.
Utvändig belysning är aldrig helt släckt utan har 
automatisk belysning på natten och ökar ljusstyrkan när 
människor rör sig över ytan, dock ej för djur.

För fordonsparkering är dessa samlade på olika 
strategiska delar i området, på så vis kan man minska 
trafi k och få en större grönyta.
Cykelställ fi nns alltid i närhetn till entréer, även möjlighet 
för laddning fi nns

Ekonomi:

Vi kommer att erbjuda hyresrätter:
1600 kr/kvm

Vårt mål är att alla ska kunna bo och trivas i kvarteret.

Vi levererar konkreta lösningar med en funktionell arkitektur 
med hållbara material för ett hållbart, miljövänligt projekt 
som håller budget och mycket höga krav.

SOP

SOP

P-PLATSER

P-PLATSER

P-PLATSER

LEK / GRILL / ODLING

ORANGERI

PERGOLA

PERGOLA

ORANGERI

LEK / GRILL / ODLING

LEK / GRILL / ODLING

LEK / GRILL / ODLING
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HEMMESLÖV 10:211

RADHUSEN

Vill jobbar med ärliga och hållbara 
material. Vi letar ständigt efter 
förnyelsebara och emulsionsfria 
material och produkter. 

Solpanaler placeras på tak

Radhusen har vi valt att arbeta med 
fasad I grå och mörkbrun skärmtegel,

Trä ribbor ramar in trapphuset och 
terasser

Balkongräcken och fönsterkarmar 
kommer att utföras i mässingskulör. 

Vid entréer tänker vi oss återvunnet 
fasadtegel

Bebyggelse:

Uppskattad BTA 1900 kvm

Antal lägenheter: 18

12 st 3 RoK
6 st 4 RoK Duplex

19 p platser 
39 cykelställ med tak

SEKTION, SKALA 1:400FASAD SÖDER, SKALA 1:200

FASAD VÄSTER, SKALA 1:200

PLAN 1, SKALA 1:200 PLAN 2, SKALA 1:200

FASAD ÖSTER, SKALA 1:200

���������� ����������

���������� ����������

�	���� �	����

�	����

�	����


�

�


�

�

�	����

�	����

��� ��� ��� ���
�
�


�
�	����

�	����

�	����

�	����

�	����

�	����

�	����

�	����


�

���������� ����������



6 2021/07/30

EGABETONMAST

HEMMESLÖV 10:212

FLERBOSTADSHUSEN

Huset kommer att utföras med en trästomme, 
fasaden kommer att kläs med träpanaler och 
kommunikation utrymmen med trä ribbor.

Solpanaler placeras på tak

Balkongräcken och fönsterkarmar kommer att 
utföras i mässingskulör. 

Bebyggelse:

Uppskattad BTA 2250 kvm

Antal lägenheter: 30
6 st 1 RoK
8 st 2 RoK
8 st 3 RoK
8 st 4 RoK

31 p platser 
65 cykelställ med tak

SEKTION, SKALA 1:400FASAD SÖDER, SKALA 1:200

FASAD VÄSTER, SKALA 1:200

PLAN 1, SKALA 1:200
PLAN 2, SKALA 1:200

FASAD ÖSTER, SKALA 1:200
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Växtlighet

Mark

Utomhusmiljö

VÄXTLIGHET,MARK OCH UTOMHUSMILJÖ

Med stor kompetens, engagemang och erfarenhet 
fokuserar vi på naturliga lösningar för att skapa en 
välkomnande utomhusmiljö med ett naturligt kretslopp.

För att få den bästa effekten och naturlig hantering av 
dagvatten bör hårdgjord yta undvikas i så stor skala som 
möjligt. Genomsläppliga ytor är att föredra, som singel, 
grus, natursten med fogar,detta är att föredra även för ytor 
som parkering, gångar och passageroch ger en naturlig, 
hållbar hantering.

Valet på markbeläggning ska även ses som en del av 
gestaltningen, det ska skapa karaktär och vara visuellt 
tilltalande. 
Här tänker vi oss även på att återbruka material, som 
glasflaskor och tegel. vi tänker cirkulärt byggandesom 
förädlas med med design.

Regnvatten/dagvatten kommer nyttjas för bevattning av 
växtligheten och överskottet kommer ledas till naturliga 
fördröjnings- och infi ltrationsbäddar. Detta bidrar även till 
att skapa en intressant utvändig miljö som bidrar till att 
skapa en medvetenhet om vattnets kretslopp.

Vi prioriterar bland annat minskad miljöpåverkan genom 
bättre nyttjande av redan existerande resurser.

Växtligheten i området kan även skapa naturliga 
avgränsningar, så som för hus och framför parkeringar.
Träd med olika fruktslag ger värde och de skapar även 
sociala kontakter när man till exempel vill plocka frukt som 
växer på de gemensamma ytorna och ökar samtidigt håll-
barhetstänkandet. Gemensam trivsel ”detta är vår gård”.
På gården kommer det att finnas flera möjligheter för 
odling.

En utomhusmiljö som fi nt och naturligt smälter in i 
Båstads stadsbild med en hälsofrämjande omgivning som 
uppmuntrar till rörelse och gemenskap.

Ett hållbart grönt boendeområde med välkomnande 
livsstil som bidrar till gemenskap och samverkan med en 
hög livskvalitet och välbefi nnande.
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REFERENSPROJEKT

Erik Giudice Architects

NAMN: Vista Bergsäng

PLATS: Huddinge, Sverige

BESTÄLLARE: Wallenstam AB

GENOMFÖRANDE: 2014–pågående

BTA: 9 872 kvm BOA - 13 009 kvm BTA

PROGRAM: 16 st fl erbostadshus

EGAs ROLL: Arkitekt

SOCIAL HÅLLBARHET

Den sociala dimensionen av hållbart byggande 
sätter människors behov och välbefi nnande i 
centrum.
VI har skapat förutsättningar för social hållbarhet 
genom en mångfald av lägenhetstyper och 
gemensamma platser som kan utnyttjas av olika 
brukargrupper. 
Äldre och yngre, barn och ungdomar kan vistas 
sida vid sida.
Genom att tillhandahålla öppna mötesplatser 
med tillgänglig rekreation i närhet till naturen, är 
målsättningen att dessa ytor skall användas av 
alla och därigenom vara socialt inkluderande.
Med en inbjudande miljö, som syftar till att 
förlänga vistelsen i det offentliga rummet, 
förstärks platsens betydelse för invånarna.
Känslan av komfort, solens värme, utsikten,
upplevelsen av en trygg miljö samt en mänsklig 
skala på byggnaderna bidrar till att skapa 
gemenskap som stärker den sociala hållbarheten.
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EGABETONMAST

REFERENSPROJEKT

Erik Giudice Architects

NAMN: Träpalatset

PLATS: Uppsala, Sverige

BESTÄLLARE: Midroc

GENOMFÖRANDE: 2014–2019, under 
konstruktion

BTA: 7 193 KVM BTA

PROGRAM: Bostäder, studentlägenheter, 
lägenheter och butiker.

EGAs ROLL: Arkitekt i samtliga skeden, från tävling 
till genomförande.

HÅLLBART OCH

KLIMATSMART BYGGANDE

Konstruktion träbbyggnadsteknik
Huset använder träkonstruktion för bärande stomme,
ytter- och innerväggar.
Stomsystemen i CLT erbjuder många fördelar:
- Lätt och starkt, vilket leder till låga
kostnader för grundläggning och transport.
- Behagliga miljöer - Trä ger ljus och behagliga 
inomhusmiljö.
Dessutom har vi haft stora möjligheter att använda 
många synliga trädetaljer i estetiska designlösningar.
- Miljön en vinnare - Inga andra byggmaterial kräver 
så lite energi vid framställningen som trä. Produkter av 
trä binder koldioxid under hela sin livslängd till skillnad 
mot stål och betong som ger väsentligt större utsläpp 
av växthusgaser.
Träprodukter har ett negativt värde för carbon 
footprints, vilket betyder att det genereras mindre 
utsläpp av koldioxid än vad som binds under livscykeln. 
Med andra ord är de klimatneutrala.
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REFERENSPROJEKT

Betonmast Göteborg

NAMN: Fjällbo Park

PLATS: Göteborg

BESTÄLLARE: Framtiden Byggutveckling

GENOMFÖRANDE: 2019–2021

KONTRAKTSFORM: Utförandeentreprenad

PROGRAM: Nybygge av 75 hyreslägenheter. 
Lägenhetsstorlek varierar från ett till tre rum 
och kök och fördelas i tre femvåningshus med 

tegelfasad.

NAMN: Kosterbaden

PLATS: Nordkoster

BESTÄLLARE: VGL Utveckling

GENOMFÖRANDE: 2017–2018

KONTRAKTSFORM: Totalentreprenad

PROGRAM: Nybygge av 20 lägenheter och 
restaurang i bostadsrättsförening.

Kosterbaden

Fjällbro Park




