KRONANDALEN
ETAPP 1

PROJEKTTEAM
Uppdragsorganisationen består av ett erfaret projektteam från
Lerstenen och LINK Arkitektur. Entreprenaden utförs av Selbergs Entreprenad AB. Lerstenen och Selberg har en nära relation och ett gott samarbete med flera projekt i backspegeln
sedan starten av Selbergs 2013.
LERSTENENS AFFÄRSIDÉ

Familjeföretaget Lerstenen har verkat på fastighetsmarknaden sedan
1992. Genom ett fokus på långsiktighet
och goda samarbeten är vi i dag en av
de största aktörerna i Umeå, med ett
brett utbud av hyresrätter och företagslokaler.
Lerstenen arbetar ständigt med
människan i fokus. Under uthyrningen
och förvaltningen av våra fastigheter
arbetar vi efter alla människors lika värden i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567). Vi strävar efter att vara
en öppen och tillgänglig organisation
där våra kunder och hyresgäster alltid
är välkomna att kontakta oss.
Vi har ett rättvist och ansvarstagande kösystem med en lättförståelig
och välutvecklad hemsida där alla är
välkomna att registrera sig. All teknisk
och ekonomisk förvaltning hanteras av
egen personal
Vi lägger stort fokus på funktionalitet
i vår nyproduktion, både för de boende
men också för framtida förvaltning.
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MÅNGFALD OCH TRIVSEL
EKONOMI

Vi finansierar oss via Handelsbanken och har ett tillräckligt stort finansieringsutrymme för projekt upp till
500 miljoner. Företaget ägs och drivs
av familjen Sällström, med Forspro AB
som stor delägare och medinvesterare
som Forspro, Nickback, Blackstone, Kaj
Johansson, Indexator och Elite hotell.
Vi arbetar för tillväxt och volymökning och återinvesterar alla vinster.
Vi bygger för långsiktig förvaltning och
lägger stor vikt vid lokal förankring.
•

Total omsättning: 240 mkr

•

Totalt marknadsvärde : 3,5 mdkr

•

Belåning: 60%

REFERENSPROJEKT LERSTENEN
Med vårt breda bestånd av bostäder i Umeå och Örnsköldsvik
är vi en tillförlitlig förvaltare.
Lerstenen har ett stort fokus på nyproduktion och av de 1800 hyresrätterna i
vårt bestånd är 530 egenproducerade.
Totalt äger och förvaltar vi 225 000 m²
uthyrningsbar yta, där bostäder står för
52 %, lokaler 42 % och hotell 6%.
På området Umestan färdigställs just
nu ett nytt kontor som är kvalificerat för
Miljöbyggnad guld.
SELBERGS ENTREPRENAD

Sedan 2013 är Lerstenen huvudägare
i Selbergs Entreprenad AB som
grundades 2013 av Benny Selberg (tidigare anställd av NCC). Företaget har idag
100 anställda och pågående projekt
med ordervärde på över 400 miljoner
kronor. Selbergs finns i Umeå och Luleå
och vill fortsätta utvecklas i takt med
städerna.
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Vår målbild kan sammanfattas i formen
av en stjärna, där varje udd står för ett
ledord:
Mångfald - Bredd på hyresgäster

•

Kreativitet – Plattform för nya idéer

•

Tillgänglighet – Centralt

•

Trivsel – Gemenskap och möten

•

Trygghet – Vi tar hand om dig

•

Utveckling – Bidrar till tillväxt
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LINK ARKITEKTUR
Som arkitekter är vi med och skapar den viktigaste miljön,
den du befinner dig i varje dag. Där du arbetar. Där du bor.
Där du studerar. Där du övernattar. Helt enkelt där du lever ditt
liv. Vi vet att utformningen av staden, byggnaderna, ja hela
vår omgivande miljö påverkar oss. Genom att se möjligheter,
spränga gränser och utveckla goda förebilder vill vi bidra till en
god samhälls- och stadsutveckling. Vi skapar rum för bättre liv.

”WE SHAPE OUR BUILDINGS.
THEREAFTER THEY SHAPE US.”
WINSTON CHURCHILL

LINK arkitektur är bland de ledande arkitektkontoren i Norden – både när det
gäller omsättning, antal medarbetare
och antal årligen genomförda projekt.
Som affärsmodell och filosofi, har LINK
valt att låta våra 14 kontor med över
350 medarbetare i Norge, Sverige och
Danmark, utveckla sina egna specialområden utifrån sin lokala förankring.
Det ligger många möjligheter i att
vi har kontor geografiskt nära dig samtidigt som all kompetens i företaget är
tillgänglig. Detta gör att du som kund
kan nyttja lokalkännedomen hos ditt
närmsta LINK-kontor. Vi driver projekten
genom de administrativa faserna på
effektivast möjliga sätt, säkerställer effektiv och personlig uppföljning, samt
har medarbetare som är bekanta med
området och den lokala fastighetsmarknaden. Utöver arkitektur har vi bred
kompetens inom arbetsfälten stadsut-
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veckling, landskap, inredning och offshore. Vårt företag är organiserat för att
gynna samverkan mellan våra kontor.
Det innebär att vi alltid har kapacitet att
ta oss an både stora och små projekt
inom bostäder, kommersiella lokaler, infrastruktur, industri, stadsutveckling, offentliga byggnader, idrottsanläggningar,
vård och omsorg samt utbildning och
forskning. Vi har spetskompetens inom
alla dessa sektorer.
LINK arkitektur erbjuder dig kreativ
kraft i hela Norden. Den nyaste grenen på
stammen är vårt kontor i Köpenhamn –
etableringen innebär att vi är närvarande
i alla de viktigaste städerna och regionerna i Sverige, Norge och Danmark.
Som kund kommer ni att uppfatta oss
som en samarbetspartner som driver
projekt framåt och utmanar er längs vägen. Bra arkitektur ska ta hänsyn till ekonomi, hållbarhet, flexibla och tillgänglighetsanpassade lösningar samt svara för
återbruk och god design. Vi sätter ihop
ett team med tvärkompetens som säkrar att alla delar inom respektive fält blir
tillgodosedda.
Vi är ödmjuka inför att det aldrig bara
finns ett svar på en utmaning.

REFERENSPROJEKT LINK ARKITEKTUR
LINK Arkitektur har gedigen erfarenhet av bostäder och arbetar
med detta fält över hela landet. Här presenteras några exempel
på aktuella projekt.
NORRA TYRESÖ CENTRUM

På uppdrag av Strabag Projektuveckling
ritade LINK Arkitektur ett av de
vinnande förslagen för Tyresö centrum.
Förslaget består av ett kvarter med
fem våningar höga flerfamiljshus med
kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Området har en variation i skala,
gestaltning och materialval och även
ett brett spektra av bostadsytor och
upplåtelseformer. Social hållbarhet är
mycket viktig i projektet som därför
innehåller exempelvis så kallade växelbostäder, där föräldrar som separerat
kan bo såväl med sina nya familjer
som med sina gemensamma barn
KLAVIATUR, GÖTEBORG

LINK arkitektur har tillsammans med
Byggvesta ritat två flerbostadshus med
totalt ca 100 lägenheter . Projektet
har ett stort hållbarhetsfokus både
social, ekonomiskt och miljömässigt.
Gröna tak med möjlighet till solceller
tillsammans med ByggVestas eget
värmehuskoncept gör projektet energieffektivt.
Bostäderna är flexibla och yteffektiva.
Ambitionen har varit att tillföra en
mänsklig skala och variation med en
gatunära bebyggelse. Det nya kvarteret
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“FIRST LIFE, THEN SPACES, THEN
BUILDINGS – THE OTHER WAY
AROUND NEVER WORKS.”
JAN GEHL

skapar förutsättningar för ett livligare
gaturum samtidigt som en stor del
av grönstråket bevaras på gårdssidan.
OCEANHAMNEN, HELSINGBORG

Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen omfattar 110 bostäder samt
butiker i bottenplanet. Projektet består
av 9 byggnader i 4–6 våningar som är
placerade kring en gemensam gård.
Husen har olikartade balkonger, franska
altaner och takterrasser. Varje volym har
sitt eget uttryck med tegel i varierande
nyanser, vilket ger byggnaderna
karaktär av stadsbebyggelse och knyter
an till stadens byggnadstradition.
Gårdsrum och takterrasser utformas
med färdigplanterade gröna områden,
oplanerade ytor för trädgårdsodling,
glasinklädda vinterträdgårdar samt
små privata trädgårdar.
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KRONANDALEN
I vårt förslag har vi arbetat med kvarter B, C och F. Vi eftersträvar
en struktur som upplevs attraktiv för både boende och
passerande och förmedlar öppenhet. Gemensamma
mötesplatser och en omsorgsfullt utformad utemiljö
uppmanar till spontana möten.

HÅLLBART OCH
STADSMÄSSIGT
Kvarter F är skyddat, medan de
andra två är mer närvarande i gatumiljön. I hörnet vid lokalgata 1 följer
entréplan gatunivån i den del där
det finns lokaler. Bostäder placeras
på en högre nivå än gatan. Samma
gäller för innergårdarna, som därmed får en mer avskild karaktär. På
så vis skapas överblickbarhet och en
tydlighet i uppdelningen mellan offentligt och halvoffentlig rum.
Uppglasade trapphus, balkonger
och uteplatser som vetter mot gatan ger ett mer inkluderande intryck

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:1000

även för förbipasserande. Släpp
mellan huskropparna på gårdarnas
södra sida bidrar ytterligare till detta
och låter solen nå in i kvarteren.
Taklandskapet består av flera taktyper som skapar variation i kvarterens silhuett. Sadeltaken har en förskjuten nock vilket ger karaktäristiska
gavlar och optimerar solinfall på gårdarna, men skapar också brantare
takavsnitt med en vinkel lämplig för
solceller. De flackare delarna kan
med fördel täckas med sedum. Detta gäller även P-husen som med sina
stora takytor kan härbärgera stora
mängder dagvatten.
Lägre liggande tak har tillgängliga
takträdgårdar där de boende kan
njuta av kvällsolen, odla eller hänga
tvätt..

GÅRDSMILJÖER
De vinklade huskropparna bildar skyddade gårdar för
de boende. Här finns plats för lek, vistelse, odling och
artrikedom.
Gårdarna ges en utformning för
att bli till glädje för alla. En blandning av gemensamma rum och
privata uteplatser och balkonger
skapar en livfull miljö med plats för
både avskildhet och samvaro.
De öppna ytorna har en aktiv karaktär och delas in i zoner för lek och
rekreation. Skyddade hörn blir platser för vila och lugnare umgänge.
Vid förrådsbyggnaders sydsida skapas naturliga rum, här placeras trädäck för solande eller picknick.
Eftersom kvarter B och C bildar en
skyddande barriär mot Bensbyvägen
får det bakomliggande området en
helt annan karaktär. Här sparas mesta möjliga av den skog som finns
idag. Även inom och mellan kvarteren sparas öar av befintliga träd.

INSPIRATIONSBILDER GÅRDSMILJÖ

LIVFULLT OCH GRÖNT

GESTALTNINGSKONCEPT
De olika husvolymerna karaktäriseras av enkla, robusta och
hållbara material - tegel och trä - som står sig över tid. Volymer och material följs åt i ett växelspel som ger liv åt
gatumiljön.

VÄLKOMNANDE RUM FÖR BOENDE
OCH VERKSAMHETER
Kvarteren skiljer sig åt vad gäller volymer och struktur, men binds samman
konceptuellt och materialmässigt för
att åstadkomma en enhetlighet i variationen.
Både mot gata och gård bryts
kvarteren ned i skala med hjälp av
volymernas olika byggnadshöjder.
Förskjutningar i fasadliv gör att fasadens växlingar i material och uttryck
kan ske på ett självklart sätt.
Kvarter C fungerar som en port till
området i etapp 1 och öppnas upp
mot korsningen vid lokalgatorna. Här
skapas en siktlinje i kvarteret vilket
ger bättre orienterbarhet i området.
Utrymmet mellan gavlarna bildar ett
välkomnande rum för såväl boende
som kommersiella verksamheter. Läget erbjuder goda förutsättningar
för mindre aktörer såsom café, pizzeria eller varför inte en cykelverkstad?

VY MOT LOKALGATA

Bostäder i bottenplan ges en förhöjd sockel vilket gör att lägenheter
i bottenplan blir mindre utsatta för
direkt insyn. Högre upp på fasaderna
bidrar balkonger ytterligare till att
ge en känsla av liv, trygghet, rörelse
och grönska åt det offentliga rummet nedanför.
I förslaget ryms ett brett utbud av
bostadsstorlekar och lägenhetstyper, från mindre ettor till fyror. Detta
ger förutsättning för en blandning
av boende vad gäller familjesammansättning, ålder och fas i livet.
Planlösningarna kan anpassas för att
passa för skiftande familjekonstellationer, exempelvis växelboende
barn.
De större bostäderna har en genomgående planlösning med rundgång inom lägenheten, vilket ger
en ljus och trivsam boendemiljö. De
minsta lägenheterna kan vara enkelsidiga men vetter åt en tyst sida med
goda ljusförhållanden
De 3 kvarteren innehåller totalt ca
280 lägenheter, samtliga hyresrätter.
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