
Riksbyggens projekt Strandparken är ett exempel på 
hur man tillvaratagit de naturliga förutsättningar som 
�nns i detta nyexploateringsområde, med utsikt över 
både strandängar och Kalmarsund. Ambitionen har 
varit att med bebyggelsen öppna upp kontakten österut 
och låta gröna kilar och utblickar få sträcka sig in mel-
lan husen.

Husen upplevs som småskaliga och lätta. Gaveln avslu-
tas i stora balkonger för att betona byggnadernas lu�ighet 
öster- och västerut. Byggnaderna har uppförts i ljus kulör, 
och närmast marken �nns en mörkare sockelvåning. 
Uteplatserna på bottenvåningen inramas av murar. Tak-
våningen har fått en avvikande kulör i sy�e att bryta ner 
byggnadens skala. Svävande takskivor kröner takvåningen.

Objektet innehåller 30 lägenheter fördelade på tre 
olika byggnadskroppar. Upplåtelseformen är bostads-
rätt och in�yttning skedde i november 2011. 

HEDERSOMNÄMNANDE
Strandparken, Kalmar 
– Riksbyggen

Lägenhetsfördelning 9 st 2 rok (68,5 m2), 15 st 3 rok (82–90 m2), 6 st 4 rok (100,5–114 m2) Energiförbrukning 74 kWh/m2 och år.  
Bostadsrättsföreningen har betalat 29 802 kr per m2 boarea Arkitekt Vlade Naumovski, Plan- och byggnadskonst, Lund  
Byggherre Brf Strandparken, Riksbyggen, Kalmar

Juryns motivering
Byggnadernas fria placering har på ett utmärkt sätt   

utnyttjat naturområdets förutsättningar och de gröna 
kilarna mellan husen skapar en god boendemiljö. Husen har 

höga arkitektoniska kvaliteter och upplevs som småskaliga 
genom sin utformning och materialval. Lägenheterna har 

hög ytstandard och lägenhets lösningarna är tilltalande.   
Juryn tycker att utformningen med de samverkande 

 vardagsrummen och de stora altanerna/balkongerna är 
bra  exempel, som säkert kommer att tilltala de boende.

Lägenheterna på Höjdenvändan är tredje och sista delen 
i ett utvecklingsprojekt som har sy�at till att välja ut 
lämpliga områden för nya bostäder åt det allmännyttiga 
bostadsbolaget Förbo, vars a�ärsidé är att genom ett lång-
siktigt arbete utveckla hyresrätten i regionen.

Detta förtätningsprojekt sker på en �n och uppskattad 
plats nära naturen. Bostäderna är något så ovanligt som 
plus energihus och projektet har skett i nära samarbete 
med det lokala �ärrvärmebolaget, Lerum Fjärrvärme, 
som med Förbo har skapat förutsättningar för att bygga 
hus, som under vissa perioder kan leverera värme till 
�ärrvärmenätet. 

Uppdraget till arkitekterna blev att rita �na och trev-
liga lägenheter som passar olika hushåll och där män-
niskorna ska trivas och samtidigt skapa energi e�ektiva 
hus som bidrar till att hålla energianvändningen nere.

HEDERSOMNÄMNANDE
Höjdenvändan,  
Lerum – Förbo AB

Lägenhetsfördelning 8 st 1 rok (46,5 m2), 5 905–6 225 kr/mån i varmhyra, 16 st 2 rok (59,9 m2), 7 565–7 885 kr/mån, 8 st 3 rok   
(71,4 m2  
Total produktionskostnad 26 300 kr/m2 boarea. Arkitekt Jenny Ström Hansson och Petter Lodmark, Q.P.G Arkitekter, Göteborg 
Byggherre Förbo AB, som ägs gemensamt av Mölndals stad och Härryda, Kungälv och Lerums kommuner

Juryns motivering
Ett förtätningsprojekt som möjliggör social och teknisk ut-

förstärks med kulörta inslag för att skapa trivsel och hemkänsla. 
De ytmässigt snåla  lägenheterna i kombination med låga 

driftkostnader ger rimliga boende kostnader. Genom samar-
bete med det lokala fjärrvärmebolaget har förutsättningar 
skapats för att den  producerade värmen i plusenergihusen 

även kan levereras ut på nätet. De nya bostäderna kommer 
att locka  andra typer av hyresgäster och juryn anser därför 

att denna förtätning på ett intressant sätt utvecklar området.
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Texten är urklippt från NBOs Bostadspris 2012 Folder.


