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Vision

Vy från Lyckstavägen

Vi vill vara med och skapa framtidens trygghetsboende 
i Örkelljunga. På Lycksta äng ser vi en attraktiv 
boendemiljö som samspelar och tillför värde till sin 
omgivning. Tillsammans skapar vi ett innovativt, trivsamt 
och hållbart område som både bostadsgäster och hela 
Örkelljunga kan vara stolta över! 

Med Lycksta äng vill vi infria visionen om Örkelljunga som en attraktiv och naturnära 
ort att bo och leva i. Trygghetsboendet samlas kring Lycksta äng som blir ett naturligt 
inslag i de boendes vardag. Här skapas gemensamma sociala ytor både inne och ute medan 
hållbar design som öppen dagvattenhantering och ekosystemtjänster blir en integrerad del 
av projektet. Utförandet bevarar platsens nuvarande naturvärden men skapar också nya 
utblickar och siktlinjer för att fånga in platsens unika karaktär. 

Målgrupp och omfattning

Vår målgrupp utgörs av människor som söker ett nytt trivsamt och kvalitativt 
bostadsområde, med natur, aktiviteter och socialt umgänge ett steg utanför dörren. 

För att kunna erbjuda unika och tilltalande boendeformer för en senior målgrupp, där 
social hållbarhet, gemenskap och trygghet står i fokus, avser vi med vårt förslag ta ett 
helhetsgrepp och arbeta med hela boendemiljön. Vår ambition är att utföra projektet som 
hyresrätter, men vi är öppna för att även erbjuda andra upplåtelseformer, som exempelvis 
bostadsrätter ifall ett sådant behov skulle visa sig. Lägenheterna kommer i huvudsak 
utgöras av 2or och 3or, med inslag av bostäder som både är större och mindre för att täcka 
ett mer varierat behov.



Entréer vänder sig mot Hässleholmsvägen respektive Lyckstavägen Flygvy från sydöst som visar relationen mellan husen och Lycksta berg
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Ett tryggt boende

Utformning av området

Vårt förslag för trygghetsboendet består av fyra stycken 
byggnadskroppar, där lägenheterna i varje enskild byggnad samlas 
runt en gemensam inglasad innergård. De spridda huskropparna 
ser till att den sympatiska småskaligheten i området bibehålls, 
samtidigt som existerande naturvärden bevaras. Rummen mellan 
husen gör att den förbipasserande på gatan har ständig kontakt med 
naturlandskapet och fortfarande har vacker utsikt mot Lycksta berg. 

Byggnaderna sätts samman av fyra olika lägenhetsstorlekar, vilket 
skapar ett spännande och varierande uttryck husen emellan. Vidare 
ger det gedigna fasadteglet byggnaderna en bekant och relaterbar 
byggnadsgestalt, samtidigt som det binder samman området. 

Husen har en trevlig höjd på 2-3 våningar. Entréer är riktade mot 
gatan och bidrar till liv i området, samtidigt som den generösa 
förgårdsmarken medför att man fortfarande har en privat zon framför 
sin bostad. Den egna bostaden nås sedan från det inglasade atriet via 
gemensamma entrébalkonger som stärker känslan av gemenskap och 
grannsämja. Alla lägenheter är kvalitativt lösta och har i huvudsak 
balkong/uteplats mot söder och/eller Lycksta berg i nordväst. Den 
delade vinterträdgården blir sedan ett gemensamt vardagsrum som 
främjar både umgänge och en aktiv fritid, samtidigt som den gör 
platsens redan goda koppling till natur och grönska ännu starkare. 

Parkeringsbehovet dimensioneras enligt kommunens P-norm. 
Hela miljön tillgänglighetsanpassas enligt de krav som ställs på ett 
trygghetsboende. 

Övriga krav på trygghetsboendet uppfylls enligt följande punkter:

- Lokaler för gemensamma aktiviteter

- Utrymme för matlagning, social samvaro och matplats

- Möjlighet till hobby och rekreation både utomhus och inomhus

- Gemensamt personalutrymme
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Närhet till grönska

Flygvy från sydöstDiagrammet illustrerar Lycksta ängs närhet till både grönstråk och samhällsfunktioner

Ett boende dit du vill flytta och leva

Örkelljungas nya trygghetsboende ska vara en attraktiv möjlighet 
för seniorer att finna en god och trevlig boendemiljö. Landskapet 
med ängen, Lycksta berg och Pinnån är vackra element som blir en 
värdefull resurs för trygghetsboendet, men ska självklart fortsätta 
vara en tillgång för hela samhället. Bostadsområdet ligger mitt i 
Örkelljunga och närheten till kommunikationer, samhällsfunktioner 
och vacker natur är påtaglig, vilket ger de boende goda förutsättningar 
att känna en stark tillhörighet till resten av samhället.

Gemensamhetsutrymmen och sociala ytor skapas både inom- och 
utomhus; dessa får en genomtänkt och strategisk placering, så att 
möten och gemenskap sker på ett naturligt och otvunget sätt. Flertalet 
hållbara arkitekturlösningar, som är hälsosamma för både människa 
och miljö, kommer tillämpas i projektet. Boendet kommer samspela 
med de omkringliggande naturområdena och skapa en varierande 
grönska och vegetation, vilket både ger ett gott mikroklimat och stora 
ytor för biologisk mångfald att utvecklas. Sammantaget blir Lycksta 
äng ett kvalitativt, uppskattat och tryggt bostadsområde där det är 
enkelt att leva ett hälsosamt och hållbart liv nära natur och andra 
människor.
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Genomblickar
Husen är luftigt utspridda över ängen och de fyra byggnaderna 
är noggrant placerade för att passa in i landskapsbilden. Rummet 
mellan dem gör att du från gatan fortfarande har kvar både 
kontakt och utsikt mot berget och ån. Huskropparna är vridna från 
varandra för att undvika direkt insyn från grannar. 

Koppling till natur
Lycksta äng är idag ett område med stora naturinslag, en kvalitet 
vi både vill behålla och förstärka. Kopplingen till natur är ständigt 
närvarande; berget, vattnet och grönskan blir en integrerad del av 
de boendes vardag och med de gemensamma vinterträdgårdarna 
finns grönskan precis utanför dörren, året runt.

Funktionell angöring
Trygghetsboendet ställer flera funktionella krav och för att 
underlätta sker därför all angöring från Lyckstavägen. Parkering, 
miljörum och infarter är därför placerade nära gatan för att 
underlätta logistiken, samtidigt som boendemiljön förblir både 
ostörd och mer trevlig. 

Gestaltningsprinciper
Hur byggnaderna tog form
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Gestaltningsprinciper
Hur byggnaderna tog form

Vinterträdgårdens gemenskap
Samtliga byggnader har en stor gemensam vinterträdgård som 
omfamnas av lägenheterna. Detta inglasade vardagsrum blir en 
plats för en aktiv och stimulerande fritid där de boende kan träffas 
och umgås med varandra.

Atrium mot berget i norr
För den termiska komforten placeras vinterträdgården med fördel 
mot norr. Således bildas också en tydlig koppling till Lycksta berg 
med dess fina utsikt. Atriet skapar goda förutsättningar för ett mer 
resurseffektivt utnyttjande av tomten. De allra flesta lägenheterna 
blir i sin tur södervända, vilket skapar goda dagsljusförhållanden. 

Planlösningar för otvingad samvaro
I trygghetsboendet finns en välfungerande gräns mellan det 
privata och det allmänna. Lägenheternas mer publika funktioner 
är riktade mot den delade vinterträdgården och har kontakt med 
det gemensamma. Mer privata delar som sov- och vardagsrum 
ligger istället vända från innergården och får en starkare koppling 
till utomhusmiljön.

Sovrum

Atrium

Allrum

KökHall

Sovrum
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Situationsplan
1:500 (A3)



Entréplan
1:500 (A3)



Plan 2
1:500 (A3)



Plan 3
1:500 (A3)
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En riktigt bra bostadsmiljö
På Lycksta äng vill vi skapa ett riktigt bra bostadsområde som både 
ska vara ett gott bostadsalternativ för invånarna i Örkelljunga, 
samtidigt som det också lockar nya boende till orten. För att uppnå 
denna målsättning erbjuds en god boendemiljö där man trivs och 
känner sig som hemma. Även de enskilda lägenheterna är väl lösta och 
fungerande. Samtliga 73 lägenheter är därför ritade för att innehålla 
flera kvalitativa bostadslösningar och vi väljer här att lyfta fram sex 
stycken särskilt viktiga aspekter:

Bostädernas sällskapsrum (kök, vardagsrum, matplats) är samlade i ett 
sammanhållet rumssamband, vilket skapar en öppen och luftig miljö

Alla lägenheter har egen balkong eller uteplats. De är antingen riktade mot 
solen i söder och / eller har utsikt mot Lycksta berg i nordväst

Bostäderna är väl utrustade, med både tvättmaskin och torktumlare i badrum, 
standard motsvarande BRF

Lägenheterna har goda utblickar och rumsligheter. Med fönster åt flera 
väderstreck och långa siktaxlar upplevs rummen större och mer behagliga

Planerna är organiserade så att olika typer av rörelsemönster är separerade,    
t ex är flöden i sällskapsrummen skilda från de mellan bad- och sovrum

Rummen är placerade så att hall och kök är vända mot entrébalkongerna, i 
den mörkare kärnan finns badrum och förvaring, medan längst in finns mer 
privata delar som sov- och vardagsrum med fönster som ger både gott med 
ljus och en vacker utsikt

Typplan lägenheter
Samtliga bostäder håller en hög standard 

och innehåller flera tydliga bostadskvaliteter. 

Sammanhållna rumsligheter

1

2

3

4

5

6

Lägenheter
Bostadskvaliteter

Sikt-axlar

Rumsflöden



Boulebana Olika aktivitetsytor längs stigar utomhus Egen odling uppmuntras

Vy från den gemensamma vinterträdgården. En plats för de boende att både umgås och få en aktiv fritid

Grönska året runtStenmjöl och sittplatser både utomhus och inomhus
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Vinterträdgården
Ett gemensamt vardagsrum året om

Umgänge mellan grannar
Förutom att erbjuda en kvalitativ bostad är trygghetsboendet också 
en plats där man känner gemenskap och närhet till grannar och andra 
människor. 

Sociala ytor finns både ute- och inomhus och deras centrala placering 
gör att man träffas otvunget och naturligt. Vinterträdgården, 
entrébalkongerna och de många uteplatserna blir ytor som möjliggör 
både spontana och självvalda möten. Sammantaget vill vi med vår 
arkitektoniska utformning skapa ett boende med en stark känsla av 
grannsämja där man upplever värdet av god social gemenskap.

Ett aktivt och rikt vardagsliv
Vinterträdgården och de många gemensamma ytorna medför att 
man enkelt och nära till hands erbjuds ett rikt och stimulerande 
boende. Med inslag av vinterträdgårdar och välgestaltade utemiljöer 
skapas en rad av aktiviteter att delta i; allt från möjligheter till att 
odla grönsaker, utmanas i ett parti boule eller tillsammans laga 
en festmåltid för hela granngemenskapen gör att man som boende 
garanteras ett aktivt och meningsfullt vardagsliv både sommar som 
vinter.
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Gestaltning och fasadmaterial

Genom en variation av fogkulörer, tegelsorter och förband uppnås 
en rik variation i gestaltningen

De terrasserande volymerna med sin varierande tegelkaraktär bryter ner skalan och relaterar till den omkringliggande naturen.

Livfulla former och röda tegelfasader
Lycksta äng ska bli ett område där man som boende trivs i sin 
hemmiljö och som passar väl in i landskapsbilden. Byggnaderna 
har därmed fått en noggrann och omfattande gestaltning samt en 
arkitektur med karaktärsfulla huskroppar, läckra detaljer och en 
vacker materialpalett med rött tegel som bas.

Byggnaderna utformas som olika individer, med omväxling i 
fasadernas design och indelningar. Denna omväxling skapas genom 
en variation av byggnadsformer och av kulören på tegelstenar 
och fog; men tack vare precis komposition och genomgående 
material upplevs hela bostadsområdet ändå som en harmonisk och 
sammanhållen enhet.

De nedbrutna byggnadskropparna relaterar till skalan på 
omkringliggande bebyggelse samtidigt som formspråket är 
nutida och blir ett värdefullt uttryck för vår tid. Variationen och 
förskjutningarna i sid- och höjdled ger de nya byggnadsvolymerna 
skulpturala kvaliteter och blir spännande och detaljrika att titta på.

Gedigna material som tegel skapar byggnader med lång livslängd 
och bidrar därmed till ett hållbart byggande. En känsla för hantverk 
och arkitektoniska lösningar av hög kvalitet skapar en stolthet 
hos de boende där man således värdesätter och omhändertar sin 
bostadsmiljö.
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Hållbar utformning

En framtidssäker landskapsstrategi

På Lycksta äng har naturen integrerats i designprocessen och blivit en 
plats där grönska och ekosystemtjänster bidrar till hela bostads- 
området. Exempelvis blir det vackra landskapet en möjlighet för  
rekreation, pollinering och visst djurliv. Landskapsgestaltningen 
stärker den biologiska mångfalden, och regnvatten hanteras och 
tillvaratas både lokalt och naturligt. Miljön utformas för att möta 
framtidens utmaningar och bidrar till en positiv levnadsmiljö som 
skapar mervärden för både boende och besökare. 

Dagvatten
Genom att väva samman dagvattenhanteringen med gestaltningen 
kan ytterligare ett lager tillföras i det publika rummet. 

Högvattnet och risk för översvämningar gör att nivån på färdigt golv 
ligger på 66 meter. En lämplig grundläggningsmetod möjliggör en 
miljö som kan stå emot tuff klimatpåverkan. Dagvattenhanteringen 
sker i fyra steg:

1. Regnvatten på atriumens tak samlas för bevattning av växter i 
vinterträdgården

2. Takvatten och vatten från omkringliggande vägar fördröjs i 
grönytor som bidrar med ekosystemtjänster, temperaturreglering och 
fördröjning

3. Dagvatten från vägar, gångvägar och bostäder leds efter  
fördröjning ytligt mot dammen längs stigarna på tomten

4. Dagvatten samlas i en damm i mitten av ängen

Regnvatten från växthustaken samlas 
och används för bevattning

Växtbäddar med perenner och olika 
grässorter som gynnar biologisk 
mångfald

Intensiva gröna tak och terasser bidrar 
till områdets biodiversitet

Bevarad ängsmark i så hög 
utsräckning som möjligt

Bilparkering omgärdas av grönska 
och markbeläggningen är delvis 
permeabel

Vinterträdgården skapar ett 
härligt klimat samtidigt som det 
bidrar till energieffektivisering

Växthustaken kan integreras med solceller för att 
bidra till att göra varje huskropp självförsörjande 

Vinterträdgården skapar ett härligt klimat 
samtidigt som det bidrar till energieffektivisering

1.

1.

1.

2.

2.

2.
2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
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Samtliga lägenheter upplåtes som hyresrätter.

Uppskattad exploatering

BYA : 3 754 m2 

BTA, ljus  : 5 987 m2

BTA, övrigt* :2 140 m2  

* komplementbyggnader, loftgångar och 
vinterträdgårdar. 

Total BTA: 8 127 m2 
  

Lägenhetssammanställning
1 rok: 4 st
2 rok: 34 st
3 rok : 29 st 
4 rok: 6 st 

Totalt: 73 st

Parkering
Parkeringsnorm: 1,0 bpl/lgh (73 st)
2 cyklar/lgh (146 st)

 
Bilplatser: 73 st
Cykelplatser: 147 st

Area- och lägenhetsammanställning 

Plan 1 (Entréplan)
BTA bostad 2 279 m2

BTA övrigt 1 290 m2

Plan 1 (Entréplan)
BYA 3 754 m2

Plan 2
BTA bostad 2 225 m2

BTA loftgång 418 m2

Plan 3
BTA bostad 1 483 m2

BTA loftgång 392 m2
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Anbud 

Offererad köpeskilling: 4 876 200 SEK

(8 127 m2 BTA x 600 kr)

Bygglov

Så fort myndighetsprocess med bygglov/startbesked samt 
projektering tillåter påbörjas entreprenaden på plats; 
inledningsvis i form av infrastrukturen inom fastigheten och 
därefter grundläggning. 

Produktionsfas 

Efter startbesked detaljprojekteras husen och byggprocessen 
påbörjas. Från startbesked uppskattas produktionstiden till 
18-20 månader.

Inflyttning

Besiktning och inflyttning uppskattas 18-20 månader från 
startbeskedet.

Preliminär projektplan
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Om oss

Selihof AB
Anbudet lämnas av Selihof AB, men vi har önskemål om 
att vid vinnande förslag ingå slutliga avtal i underliggande 
koncernbolag med moderbolagsborgen från Selihof AB. 
Detta för att projektet ska bli korrekt placerat i koncernen. 
Se vidare nedan rörande företagsinformation.

Entreprenaden kommer att utföras av Er-Ho Bygg AB 
som ingår i Er-Ho-koncernen. Er-Ho-koncernen är en 
systerkoncern till Selihof-koncernen.

Affärsidé - Hållbarhet, miljö och hyresgäster i fokus

Selihofs affärsidé är att bedriva fastighetsutveckling 
och fastighetsförvaltning. Koncernen har i den egna 
fastighetsutvecklingen - så vitt avser bostäder - ett 
tydligt fokus på utveckling av hyresrätter. Långsiktighet 
och social hållbarhet är i ständigt fokus i koncernens 
verksamhet. Samtliga projekt byggs av Er-Ho Bygg AB 
som ingår i systerkoncernen Er-Ho så att full kontroll 
över byggnationen uppnås redan från start. I stort sett 
allt material som används i byggverksamheten köps från 
svenska leverantörer, med krav på miljö, ekologi och 
hållbarhet i fokus. Eftersom vi utvecklar ett stort antal 
projekt i egen regi har vi gedigen erfarenhet av att tänka 
långsiktigt i våra investeringar, vilket gör att vi alltid 
vill uppnå en hög kvalitet i våra projekt med en hållbar 
förvaltningsnivå. Detta medför även att våra projekt 
blir attraktiva boendemiljöer med hyresgästerna i fokus. 
Koncernen reglerar kvalitetskraven på leverantörerna i 
framtaget policydokument som finns tillgängligt för alla 
anställda. I varje avtal med leverantörer finns delar av 
policyn inskriven.

Selihof ska bidra till en hållbar utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Hållbarhet är även nära förknippat med långsiktighet. 
Selihof har ett långsiktigt perspektiv i drivandet av 
verksamheten och är övertygade om att socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt ansvarstagande långsiktigt leder till 
fördelar både för oss och det samhälle vi verkar i. Selihof 
strävar efter att klimatpåverkan ska vara begränsad och 
medveten. Som en del i detta bevakar vi och följer aktuell 

miljölagstiftning, tillvaratar befintliga resurser, arbetar 
effektivt, minska antalet miljöpåverkande transporter 
och resor och vid inköp ställer vi höga krav på miljö och 
kvalitet. Vi har, inte minst genom de leverantörer som 
arbetar med byggverksamheten, ett väletablerat arbetssätt 
och en organisation som stödjer detta arbete. 

Ekonomiska förutsättningar

Selihofkoncernen bildades år 2019 och har sedan 
dess vuxit och omfattar i slutet av år 2021 17 bolag, 
varav 13 är fastighetsförvaltande. Fastighetsbeståndet 
består av en blandning av fastigheter men större delen 
av fastighetsbeståndet är under projektering eller 
nybyggnation.

Koncernens budgeterade omsättning för år 2022 
baserat på nuvarande fastighetsbestånd och pågående 
förvärvsprocesser uppgår till cirka 26 miljoner kronor med 
en förväntad dubblering inom två år. Soliditeten (år 2020) 
uppgick till 84 %. 

Den ekonomiska statusen i koncernen är mycket god. 
Finansiering av projektet kommer att göras genom 
investering i egen balansräkning samt extern finansiering. 
Då koncernen är familjeägd får vi en större handlingsfrihet 
som inte störs av kvartalsekonomi.

Er-Ho-koncernen

Inom Er-Ho-koncernen bedrivs sedan många år tillbaka 
dels utvecklings- och förvaltningsverksamhet med ett stort 
antal fastighetsutvecklingsprojekt i egen regi som även 
ägs och förvaltas långsiktigt, dels entreprenadverksamhet 
med utförande av såväl generalentreprenader som 
totalentreprenader för både externa beställare och i 
förhållande till koncernens och systerkoncernernas 
fastighetsutvecklingsverksamheter. Er-Ho Bygg 
AB har bland annat byggt ett stort antal bostäder, 
samhällsfastigheter, kontorsbyggnader och skolor. Inom 
ramen för bolagets verksamhet utförs även fastighetsservice, 
där bolagets kunskap om byggnation ger en god inblick i en 
byggnads svaga punkter där noggrann service kan erfordras. 
Er-Ho-koncernen är också stora ägare i de börsnoterade 
bolagen Brinova Fastigheter AB och K-Fastigheter AB. 

Val av arkitekt
Wingårdhs arbetar med arkitektur, 
stadsplanering, interiörer och landskapsplanering. 
För Wingårdhs är arkitektur konst och efter 
den devisen har deras kreativa kollektiv arbetat 
passionerat i över 40 år för att förflytta gränserna 
för vad som är möjligt. Från deras kontor i 
Göteborg, Stockholm och Malmö arbetar de med 
projekt över hela världen.

Wingårdhs hanterar alla typer av projekt och 
skalor; från produktutveckling och inredning 
till stora strukturer och stadsbyggnadsprojekt. 
De har bred erfar enhet av både om-, till- och 
nybyggnad och excellerar inom områden som 
kontor, bostäder, forskning, utbildning, handel, 
hotell, kultur, inredning och stadsbyggnad.  

Från förstudier och utredningar till färdiga 
bygghandlingar; Wingårdhs är aktiva i projektens 
alla faser. För dem är det särskilt viktigt att 
gestaltningens  kvaliteter når hela vägen fram till 
det byggda. De flesta projekt Wingårdhs arbetar 
med idag omfattas också av höga miljö- och 
energimål. Green Building, Leed, Breeam  
och Miljöbyggnad är vanliga certifieringsmål.

Wingårdhs går mot sitt fyrtiofjärde verksamma 
år och har 192 människor arbetandes hos sig; 
123 i Göteborg, 31 i Stockholm och 38 i Malmö.

Svenska ambassaden i Washington, Wingårdhs
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Referensprojekt
Projektet genomförs i projektsamverkan mellan  
Selihof AB och Wingårdhs. 

Referensprojekt i urval: 

Lödde Folkets Park

Våren 2020 stod det klart att samma 
projektorganisation som nu lämnar anbud 
fått förtroendet att efter genomförd 
markanvisningstävling förvärva hela Folkets 
Parkområdet i Kävlinge kommun. I hård 
konkurrens med drygt tio andra intressenter 
valdes det vinnande förslaget ut. Hela 
projektet innefattar flerfamiljshus, radhus, 
underjordiskt p-garage, allaktivitetshus, 
parkområde och renovering samt bevarande 
av det äldre Folkets Hus.

Löddeköpinge Folkets Park är relevant för Lycksta äng utifrån vår 
förmåga att skapa en välkomnande och inkluderande boendemiljö 
både ute och inne, där vi lagt stor omsorg på mötet mellan de 
tillkommande bostäderna och den publika parken. 

Gestaltningen har utformats med bland annat varierande 
markbeläggning såväl som upplyfta planteringar och terrasser, vilka 
resulterar i en tydlig gräns mellan parkens publika karaktär och 
bostädernas mer privata. En blandad bebyggelse med kombination 
av flervåningshus och radhus är också viktiga likheter med Lycksta 
ängs trygghetsboende, där det blir viktigt att fånga såväl närheten till 
naturen som centrala gemensamma ytor både inne och ute. 

Projektinfomation
Tidsram: 2019–

Läge: Löddeköpinge 
Antal lägenheter:  

63 hyresrätter
BTA: ca 6700m² 

Beställare: Selihof 
koncernen, Er-Ho Bygg

Arkitekt: Wingårdhs

Borstahusen

Projektorganisationen som nu lämnar 
anbud, bestående av Selihof koncernen, Er-
Ho samt Wingårdhs, har tidigare utvecklat, 
projekterat och producerat 33 hyresrätter i 
Borstahusen, Landskrona. 

Borstahusen är vackert, naturnära och 
attraktivt precis som Lycksta äng. Här 
finns gemensamma ytor både inne och ute 
som bjuder in till en naturnära upplevelse 
mitt bland bostäderna. Den ambitiösa 
gestaltningsnivån bidrar till stadsdelens fortsatta utveckling och 
identitet. Med attraktivt utformade hyresrätter med hög standard, där 
utrustning och utförande motsvarar standard för bostadsrätter, bidrar 
projektet till områdets attraktionskraft.

Borstahusen i Landskrona visar hur vår projektorganisation resulterar 
i attraktiva bostäder som tar tillvara på områdets kvaliteter och 
förutsättningar.

 

Projektinfomation
Tidsram: 2019 - 2023 

Läge: Borstahusen, 
Landskrona 

Antal lägenheter:  
33 hyresrätter

BTA: ca 3000m² 
Beställare: Selihof 

koncernen, Er-Ho bygg 
Arkitekt: Wingårdhs

Ängslyckan

Er-Ho var med och utförde ett 
flerbostadshus i centrala Vellinge med 
en målgrupp på 55+, bestående av 
bostadsrätter i storleken 2-4 RoK av hög 
kvalitet. 

I centrala Vellinge har Er-Ho byggt ett 
flerbostadshus i tegel. Ängslyckan är 
en ny del av den lantbruksmiljö som 
tidigare utgjordes av en bondgård och där 
kulturhistoriska aspekter varit drivande i 
utformningen.

Projektet är relevant ufirån sina lantliga 
karaktär där gårdsplan och odling 
möjliggör för gemenskap och möten för 
de boende i Ängslyckan.

Projektinfomation
Färdigställt 2020

Läge: Centrala Vellinge
Antal lägenheter: 

45 lägenheter
BTA: ca 4800 m2

Beställare: Extern beställare
Totalentreprenör: Er-Ho 

Bygg
Arkitekt: Krook & Tjäder
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Referensprojekt
Projektet genomförs i projektsamverkan mellan  
Selihof AB och Wingårdhs. 

Referensprojekt i urval: 

Projektinfomation
Tidsram: 2014 - 2020 

Läge: Kilströmskaj, 
Karlskrona 

Uppdragets omfattning: Från 
detaljplan till bygghandling. 

44 st bostadsrätter.
BTA: 6100m2 

Beställare: Svensk 
bostadsutveckling AB

Arkitekt: Wingårdhs

Kilströmskaj

Kilströmskaj visar på vår förmåga att 
gestalta en attraktiv boendemiljö, där 
gemensamma uttrymmen skräddarsytts 
och anpassats för närmiljön. Projektet 
tillvaratar platsens olika kvaliteter och 
kompletterar med nya i en respektfull 
anda, förankrat i samhällets behov.

Kilströmskaj är relevant för Lycksta äng 
genom projektets tre bostadshus där ett 
fyrtiotal lägenheter, grupperade kring 
en gemensam gård, öppnar upp sig mot 
naturen/skärgården. Mot sydväst finns 
en offentlig gradäng och på den publika 
kajen en restaurang. De tre bygg nadernas 
inbördes placeringar är studerade för att 
bevara viktiga siktlinjer från intilligande 
gator.

Marklägenheter i Hofterup

Området har en tydlig inriktning för 
seniorer, medelåldern hos de inflyttade 
är 55+. Lägenheterna är utformade 
med hög standard, öppna enkla ytor 
som ökar möjligheten till rörlighet även 
med hjälpmedel, stora uteplatser mot 
en gemensam innergård som bjuder in 
till samtal, umgänge och gemensamma 
aktiviteter, planteringslådor och berså.  De 
överväganden, önskemål och erfarenheter 
som legat till grund för utformningen 
av projektet, som dessutom gjorts i nära 
dialog med några av hyresgästerna, 
kommer väl till nytta vid utförande 
och överväganden kring Lycksta Äng i 
frågor som lägenhetsstorlek, rumsstorlek, 
kvalitetsstandard, funktionsönskemål osv.

Projektinfomation
Färdigställt: 2019

Läge: Ålstorp, Hofterup
Uppdragets omfattning:

Nyproduktion av 
flerbostadshus, 

6 hyresrätter
BTA: ca 800m2

Beställare: Selihof 
koncernen, Er-Ho Bygg
Arkitekt: Sews arkitekter

Margaretaplatsen

Margaretaplatsen är en av Helsingborgs 
bästa tomter för nya bostadshus. Här, 
alldeles i nederkanten av Landborgen, den 
höga brant som begränsar staden mot landet 
ovanför, har vi ritat ett par femvånings höga 
stadsvillor. Projektet inleddes som ett renodlat 
äldreboende, men blev sedan genom HSB 
vanliga bostadsrätter i många olika storlekar.

Ett särskilt lugn vilar över husen, som förenas 
av en stilla, stämningsfull gård med vatten och 
planteringar. Husens läge bevarar etablerade 
rörelser i området och gör parkmarken bakom 
tillgänglig i framtiden. Husets fasader av tegel 
är slammade och avfärgade i en varmgul kulör.

Projektinfomation
Flerbostadshus

Tidsram: 2001-2007
Läge: Margaretaplatsen, 

Helsingborg 
Antal lägenheter:

22 lägenheter
BTA: 3 800 m2

Beställare: 
HSB Nordvästra Skåne

Arkitekt: Wingårdhs



Madeleine Hansson
Selihof AB
Telefon: +46 706 47 11 74
E-post: madeleine.hansson@er-hobygg.se

Joakim Lyth, 
SAR/MSA Kontorschef Malmö 
Wingårdh Arkitektkontor AB  
Telefon: +46 10 788 10 31  
E-post: joakim.lyth@wingardhs.se

Selihof AB 
Orgnr: 559179-2915 
Telefon: +46 (0) 46 706 47 11 74 
Adress: Selihof AB, Box 83, 246 21 Löddeköpinge

Wingårdh Arkitektkontor AB  
Orgnr: 556339-7503  
Telefon: +46 (0) 10 788 10 00 
Adress Jagaregatan 4, 211 19 Malmö
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Kontakt


