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HEDENS PARKHUS
OMRÅDETS GESTALTNING
I vårt förslag har vi utgått från idén ”Hus i park”. Nätta huskroppar, luftigt 
placerade med mycket grönområde runt husen. Gestaltningen understryker vår 
ambition att Hedens Parkhus ska bli ett bostadsområde som värnar om både 
social- och ekologisk hållbarhet. Den gröna karaktären förstärks av områdets 
närhet till naturområde i väster och söder.

Området innehåller 44 lägenheter varav 10 st. uppförs som etagelägenheter 
och resten som enplanslägenheter. Husen är små, 6–8 lägenheter, vilket 
gör att hyresgästerna lättare lär känna varandra vilket ger social trygghet. 
Sammansättningen av små och stora lägenheter bidrar till att de som flyttar in i 
området kommer att variera i ålder och familje-sammansättning.  
Husen i den västra delen av området är orienterade helt i nord-sydlig riktning. 
Detta ger de bästa förutsättningarna för soliga uteplatser, takterrasser och för 
placering av solceller. Genom husens parallella placering öppnar vi upp siktlinjer 
från gatan ut mot parkområdet. och gaturummet blir mer spännande med de 
snedställda gavlarna.  
I nord-sydlig riktning slingrar sig en för området mer privat gång-och cykelväg. 
Utmed detta stråk finns plats för lek, gemensamma middagar, odling och andra 
aktiviteter. Variationen på träffpunkter bidrar till olika typer av samvaro mellan 
de boende. I det östra området är en väg med samma princip placerad på 
husens parksida.
Husens lägenheter nås från en gemensam entréplats vilket ger tillfällen till 

spontana träffar. Denna sida är striktare planerad i kontrast till den lummiga 
parksidan. Här finns också sittplatser för den som väntar på skjuts el. dyl. 
I direkt anslutning är bil- och cykelparkering samt miljöhus och förrådshus 
placerade.
Det för hela stadsdelen gemensamma gångstråket löper vidare från område 2 
genom Hedens Parkhus till naturområdet i väster. Det är lätt att röra sig till fots 
och med cykel genom hela Hedenområdet.
I den östra delen har vi valt att placera husen formalistiskt och symmetriskt så 
att de bildar en fond och samtidigt en avslutning på hela stadsdelen, Heden 
etapp 3. 
Vänt mot gatan ligger husens entrétorg där samtliga entréer, cykelparkering och 
sittplatser finns. Parkeringen med komplementhus ligger optimalt mitt emellan 
husen. Den stora öppningen i gaturummet ger ett välbehövligt avbrott. Den ger 
också möjlighet till att se in i den grönskande parken på sydostsidan av husen 
samt en siktlinje rakt igenom området. 
Samtliga trädgårdar och terrasser i båda delarna av området är vända mot fint 
syd- sydostläge. Takterrasserna är generösa och ger både utsikt över området 
och ytterligare ett sätt att ta del av utemiljön. 
Parkeringen är placerad i tre gemensamma anläggningar som är lätt nåbara från 
husens entréer. Här finns också miljöhus och lägenhetsförråd för de som inte 
har förråd i sin lägenhet.

HUSEN
Hedens Parkhus består av åtta ganska små huskroppar i två och tre 
våningar. Trevåningsdelarna med takterrasser är placerade närmast gatan. 
Våningsantalet minskas till två närmast naturområdet. De karakteristiska 
gavlarna med terrasser blir ett signum för området från gatan.
Fasaderna i puts, i milda kulörer, ger husen personliga uttryck. De tre olika 
hustyperna med olika höjder, bidrar till ett varierat formspråk. Förråd och 
miljörum har fasader av fasadskiva som återfinns även på trevåningshusens 
takvåning.

Taken på tvåvåningshusen har alla solcellspaneler medan förråd och miljörum 
har sedumtak.

FAKTA
Antal lägenheter:   22 st 2 RoK
    12 st 3 RoK
    10 st 4 RoK
  totalt:  44 st

BTA:  totalt:  ca 3820 m2
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