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Byagården är ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart boende för människor i mogen ålder

Byagården är 10 luftigt utlagda parhus som kopplas samman med generöst tilltagna grönytor

Byagården kombinerar det privata boendet med lokaler för social gemenskap, trivsel och umgänge

Byagårdens arkitektur är anpassat för ökad tillgänglighet och bekvämlighet

Byagårdens arkitektur och stadsbyggnad eftersträvar ett boende med bykänsla och där varje innergård får sin egen
unika karaktär.
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Området karakteriseras av närheten till strand och naturområde. Likaledes har området ett attraktivt läge med cykelavstånd till tågstation, 
inköpsmöjligheter och Båstad centrum. Med utgångspunkt i dessa ingångsvärden är vår avsikt att skapa ett prisvärt boende med höga ekologiska
och sociala värden som vänder sig till en mogen målgrupp . Den lägre exploateringsgraden möjliggör en hög grad av ekosystemtjänster och skapar samtidigt
en plattform för ett socialt hållbart boende.



VÅRA UTGÅNGSPUNKTER
Visionen med vårt tävlingsförslag “Byagården” är att
utveckla ett attraktivt, hållbart och tryggt boende
upplåtet med kooperativ* hyresrätt enligt
hyresmodellen.  
Det möjliggör att medlemmarna redan i tidigt skede
ansluts till föreningen och därmed kommer att
involveras i den slutliga utformningen av de 
gemensamma gårdsmiljöerna och
gemensamhetslokalen. Med eget ansvar för den 
lokala förvaltningen påverkar medlemmarna sedan 
såväl sin egen vardag som sina boendekostnader.  
Genom ökad grad av inflytande och delaktighet, 
långsiktigt ägarintresse och långsiktigt avtal med 
föreningen, skapar vi det hållbara, attraktiva
boendet. 

Ekonomisk hållbarhet
Medlemmarnas upplåtelseinsatser är
spekulationsfria och styrs inte av marknadens upp-
och nergångar vilket tillsammans med en garanterad
återbetalning från fastighetsägaren ökar tryggheten. 
Upplåtelseinsatserna bidrar till att hålla nere
kapitalkostnaderna och därmed även
boendekostnaderna. Insatsen blir därför påtagligt
lägre än inom bostadsrätten. Hyran fastställs utifrån
föreningens självkostnader, vilka medlemmarna
själva styr över. Genom medlemmarnas egna
insatser, kan boendekostnaderna få en
gynnsammare utveckling än inom hyresrätten. Då
målgruppen i första hand är villaboende i
kommunen skapas en önskad rörlighet inom
kommunen med yngre köpare av villor.  
Medlemmarna får lägre insatser än bostadsrätten
och lägre hyror än inom jämförbara hyresrätter. Den 
föreslagna hyresnivån för de mindre lägenheterna
möjliggör för ensamstående med normal pension att
få en hållbar hushållsekonomi.
Den ekonomiska förutsägbarheten ökar genom
långa hyresavtal mellan fastighetsägaren och
föreningen. Föreningen kan ha obegränsat antal
köande medlemmar, vilket över tid bidrar till att
minska vakansrisken. Hyresnivån kommer inte att
överstiga normhyran på 1400 kr/kvm.

*länk till kooperativ hyresrätt: www.nybobostad.se

Social hållbarhet
Genom ökat inflytande över boendet stärks även
den sociala gemenskapen. 
Kombinationen av den privata bostaden och det 
frivilliga deltagandet i de gemensamma aktiviteterna
ökar valfriheten jämfört med traditionell hyresrätt.
Möjligheten att själva utforma och nyttja de 
semiprivata gårdsrummen ger utökade möjligheter
till utevistelse och rekreation och bidrar till ökad
trivsel och trygghet. Gårdsrummen med endast 4 
hushåll underlättar att skapa sociala kontakter
mellan grannarna. 

Den egna föreningslokalen skapar möjligheter för
gemensamma aktiviteter som medlemmarna själva
planerar och genomför. Sammankomster för såväl
egna som allmänna högtider kan hållas i lokalen
vilket stärker den sociala tilliten medlemmarna
emellan. Där skall även finnas möjlighet till friskvård
och välbefinnande.
Med ökat ansvar för fastighetens förvaltning, och de 
egna boendekostnaderna, ökar även hyresgästernas
intresse av att väl vårda fastigheten och de 
gemensamma miljöerna. 

Ekologisk hållbarhet
Med ökad hushållning av ändliga resurser som
värme, vatten och el, källsortering av hushållsavfall
och varsam skötsel av den yttre miljön kan
hyresgästerna påverka sina boendekostnader och
även bidra till en mer hållbar miljö. 

Källsorteringen underlättas av en välplanerad
återvinningsprocess både i och utanför lägenheten.
Husens uppförs med höga isoleringskrav i samtliga
skaldelar. Detta tillsammans med värmepumpsteknik
för uppvärmning samt individuell återvinningsteknik
kopplat till ventilation i varje lägenhet ger en så låg
energiförbrukning som energiklass B. I dialog med 
föreningen utreds förutsättningarna för egen energi
produktion genom solceller.

Noga utvalt materialval för goda inomhusmiljöer och
hög grad av framtida återvinning gör bostäderna
både trivsamma och hållbara. 

Arkitektur och boende
Projektet tar sin utgångspunkt i de rika
naturvärderna i närområdet, det strandnära läget, 
öppna fälten och utsikten över Hallandsåsen. Närhet
till naturen är en central del i lösningen och vi ämnar
skapa en småskalig boende miljö med traditionell
skåneländsk bykänsla. 
Huskropparna placeras för att tillsammans med 
motstående bebyggelse skapa ett väl definierat
gaturum och samtidigt skapa semiprivata
innergårdar mot syd, detta så att gaturummet
framkallar en bykänsla istället för känsla av
villaområde. Innergårdarna utformas i samråd med 
medlemmarna på ett sätt så att varje gård får sin 
egna unika karaktär. 
Disposition och exteriör skapar en varierad gatubild
med entrédörrar, fönster och gavlar. Gaturummet
förses också med gångstråk och träd för ytterligare
aktivering. Varje husfasad har en semipublik zon
mellan gångstråk och fasadliv som skapar
övergången till den privata hemmiljön. Även detta
bidrar till att aktivera gatubilden. 
För ett nutida uttryck och en hållbar
produktionsmetod uppförs husen i trä med en
stående träpanel som behandlas så att träet åldras
och sjunker in i den omgivande naturen. Alla
lägenheter är välplanerade med hög standard och
naturnära material. Bredare innerdörrar, upphöjda
eluttag i varje rum, förhöjd toalettstol, microvågs-
och varmluftsugn i arbetshöjd, skjutbara
garderobsdörrar, låg brösthöjd i
vardagsrumsfönstren i trädgårdsfasaden ökar
tillgängligheten och bekvämligheten så att ett önskat
kvarboende möjliggörs. Samtliga lägenheter är
genomgående markboende för hög boendekvalitet
och har en privat uteplats i syd – väst/öst läge. På
samma sätt har alla lägenheter utsikt till 
Hallandsåsens toppar. 

Cykeln och bilen
I anslutning till varje gårdsbildning ligger en
funktionsyta som är kopplad till lokalgatan. Ytan som
är övertäckt med blågrönt tak innehåller
uppställningsplatser för bil och cykel, båda med 
laddningsmöjligheter. Här ligger också miljöstationen
för källsortering samt lägenhetsföråd, varje lägenhet
har ett förråd. 

http://www.nybobostad.se/
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POTENTIELLT EXTRA HUS

AKTIVITETSHUS

GÅNGSTRÅK

PRIVAT UTEPLATS

GEMENSAM GRÖNYTA

AKTIVITETSYTA

FUNKTIONSYTA

SITUATIONPLAN

AKTIVITETSHUSET ger  
möjligheter för att ordna
större sammankomster samt
aktiviteter som
cykelverkstad, spela musik,
konstverkstad, friskvård och 
välbefinnande. 

AKTIVITETSYTORNA är
lekfullt och växelvis
utformade som
odlingslotter med kompost
grillplats,utegym, 
boulbana, lekplats.
Aktivitetsytornas storlek
och användningsområde
bestäms av medlemmarna

FUNKTIONSYTAN som ligger 
I dirket anslutning till varje
gårdsbildning har
bilparkering med laddnings
möjlighet, cykelparkering
miljöstation samt
lägenhetsförråd. Samtliga
funktioner är placerade
under blågrönt tak. 

GEMENSAMMA 
GRÖNYTOR med en 
varierad utformning 
från gräsmatta för spel 
och lek till ängsområde 
som fungerar som 
lokala biotoper för 
växter och insekter

OMRÅDE 3 
1 st 1 rok
4 st 2 rok
14 st 3 rok
4 st 4 rok
Totalt 23 marklägenheter med egen uteplats och
ett aktivitetshus, totalt ca 2100 m2 BTA. 26 
parkerings platser för bil under tak.

ARKITEKTUREN 
kännetecknas av de 
naturnära träfasaderna med 
sina harmoniska 
fönstersättningar samt den 
mer slutna entre sidan i 
motsats till den öppna 
trädgårds fasaden.

BYAGÅRDEN
karakteriseras av
gårdsbildningen som skapas
mellan de avlånga
huskropparna med sadeltak
och den aktiveradeoch
omväxlande gatubilden.
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