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LKF - Kornknarren 1 m.fl.

Köpekontrakt
Säljare:
Köpare:
Fastigheter:

Bakgrund

Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org. nr 212000-1132, Box 41,
221 00 Lund, nedan kallad ”Kommunen”

Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675, 221 01 Lund,
nedan kallad ”Bolaget”

Kornknarren 1, Storspoven 1, Gulärlan 1 och Alikan 1 i Lunds kommun

Tekniska nämnden beslutade 2018-09-18 att godkänna en markanvisning till Bolaget för fyra
kvarter inom Stångby Väster II.
Utbyggnad av allmän plats pågår och bygg-gator beräknas bli klara vid årsskiftet 2020/2021
varför byggnation av bostäder kan påbörjas.

Detaljplan

Som grund för detta Avtal gäller detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds
kommun, (Stångby Väster II) PÄ 21/2011, laga kraft 2017-06-22, nedan kallad
”Detaljplanen”.

Överlåtelseförklaring

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheterna Lund Kornknarren 1, Lund Storspoven 1,
Lund Gulärlan 1 och Lund Alikan 1 nedan kallad ”Fastigheterna”.

Köpeskilling och betalning

Köpeskillingen för Lund Kornknarren 1 uppgår till:
TRETTONMILJONERSEXHUNDRATUSEN (13 600 000) KRONOR (6800 kvm BTA*2000 kr)

Köpeskillingen för Lund Storspoven 1 uppgår till
SJUMILJONERSEXHUNDRATUSEN (7 600 000) KRONOR. (3800 kvm BTA*2000 kr)

Köpeskillingen för Lund Gulärlan 1 uppgår till
TIOMILJONER (10 000 000) KRONOR. (5 000 kvm BTA*2000 kr)

Köpeskillingen för Lund Alikan 1 uppgår till:
EN (1) KRONA (markparkering)

Köpeskillingarna ska erläggas kontant till Kommunen senast på Tillträdesdagen.
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Tilläggsköpeskilling
Om den slutliga byggnationen, enligt erhållet bygglov, överstiger 6800 m² BTA för
Kornknarren 1, 3800 m² BTA för Storspoven 1 eller 5000 m² BTA för Gulärlan 1, ska Bolaget
till Kommunen erlägga en tilläggsköpeskilling med 2070 kr/m² BTA för varje överskjutande
m² BTA som respektive fastighet överstiger. Denna skyldighet upphör att gälla efter femton
(15) år räknat från och med tillträdesdagen.
Köpeskillingen kan aldrig bli lägre än angiven köpeskilling för respektive fastighet enligt
punkt 4 ovan.
Betalning av tilläggsköpeskilling ska ske senast 4 månader efter att startbesked för
byggnationen har erhållits för respektive fastighet. Bolaget är skyldigt att meddela
kommunens mark- och exploateringsavdelning underlag för bedömning om
tilläggsköpeskilling senast 1 månad efter erhållet startbesked.

Tilläggsköpeskillingen ska räknas upp med 3,5% årligen med start 1 januari 2022 tills det år
tilläggsköpeskillingen erläggs.

Tillträdesdag

Tillträdesdagen inträffar när köpeskillingen erlagts enligt punkt 4 ovan. Tillträdesdagen
beräknas bli senast den 1 mars 2021, eller den tidigare dag då köpebrev kan upprättas efter
att kommunstyrelsens beslut om försäljning av Fastigheterna vunnit laga kraft.

Köpebrev

Sedan köpeskillingen betalats enligt punk 4 ovan överlämnar Kommunen ett köpebrev för
varje fastighet alternativt ett köpebrev för samtliga fastigheter där köpeskillingen framgår för
respektive fastighet.

Lagfarts och inskrivningskostnader

Lagfart sökes av Bolaget. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska
betalas av Bolaget.

Garantier

Kommunen garanterar att Fastigheterna på Tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar. Kommunen garanterar även att Fastigheterna på Tillträdesdagen inte
besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt eller annan begränsad sakrätt
utöver vad som framgår av lantmäteriets fastighetsutdrag, Bilaga 1.

Mark- och grundläggningsåtgärder

Kommunen lämnar inte några garantier för att Fastigheterna kan bebyggas utan ytterligare
markåtgärder. Bolaget ansvara själv för nödvändiga grundundersökningar och för vidtagande
av de grundförbättringsåtgärder t.ex. pålning eller annan förstärkningsåtgärd, som kan visa
sig erforderlig för genomförande av planerad bebyggelse inom Fastigheterna. Tillkommande
kostnader för dessa åtgärder ska Bolaget svara för.
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Fastighetsbildning
Ett genomförande av Detaljplanen erfordrar ingen fastighetsbildning i sig.

I det fall Bolaget avser att avstycka Fastigheterna ska Bolaget ansöka om och bekosta
erforderlig fastighetsbildning eller annan erforderlig lantmäteriförrättning för eventuella
gemensamhetsanläggningar.

Fastigheternas skick och beskaffenhet

Fastigheterna överlåts i befintligt skick och med de begränsningar och villkor som följer av
detta avtal, Detaljplanen och myndigheters anvisningar och föreskrifter.

Bolaget informeras om sin plikt att undersöka Fastigheterna. Bolaget har före köpet beretts
tillfälle att med sakkunnig hjälp noggrant besiktiga Fastigheterna.
Bolaget är skyldigt att på egen bekostnad borttransportera schaktmassor inklusive
matjordslagret från Fastigheterna.
12.1.

Geotekniska undersökningar

Kommunen har låtit utföra översiktlig geo- och markteknisk undersökning inom
Detaljplanen, utförd av Ramböll 2015-03-27 reviderad 2018-04-04.
Det ankommer på Bolaget att genomföra och bekosta ytterligare geotekniska
undersökningar som bedöms erforderliga för Fastigheternas genomförande.

12.2.

12.3.

12.4.

Bolaget är ensamt ansvarig för sådana kostnader som i anledning av rådande
grundförhållanden kan uppkomma i samband med byggnationen.
Föroreningsskada

Om en föroreningsskada skulle påträffas och avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för
fortsatt genomförande av Detaljplanen, ska Bolaget genomföra avhjälpandeåtgärder i
den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer. Bolaget ansvarar för
upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet
påbörjas.
Arkeologi

Riksantikvarieämbetet UV Syd har genomfört en arkeologisk undersökning inom
planområdet. Länsstyrelsen har, mot bakgrund av ovan, beslutat att ytterligare
arkeologiska utgrävningar inte krävs. Skulle fornlämningar ändå påträffas i samband
med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Kommunen ansvara för kostnader som
uppstår på grund av fornlämningar påträffas inom Fastigheterna.
Ansvar

Kommunen ansvarar för direkta kostnader som uppstår till följd av krav om
ytterligare arkeologiska undersökningar och krav om avhjälpandeåtgärder till följd av
föroreningsskador som uppstått innan Köparen tagit Fastigheterna i anspråk för
påbörjande av byggnation. Kommunens sammanlagda ansvar för kostnader enligt
punkterna 12.2 och 12.3 ovan kan dock aldrig bli högre än köpeskillingen för de
aktuella Fastigheterna som berörs av åtgärderna.
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Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd och inte heller
ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättsköpare
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.

Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Bolaget erhållit
slutbesked för byggnation inom respektive fastighet, dock inte längre än fyra år från
undertecknandet av köpebrevet för Kornknarren 1, Storspoven 1 och Alikan 1 och sju
år från undertecknandet av köpebrevet för Gulärlan 1.

Byggtrafik m.m.

Bolaget ansvarar för att byggtrafiken till och från Fastigheterna sker enligt de anvisningar
Kommunen (gatukontoret) lämnar. Bolaget ska på egen bekostnad kontinuerligt informera
allmänheten med skyltar inom Fastigheterna om pågående projekterings- och
byggnadsarbeten.

Bolaget är skyldigt att om det krävs tillhandahålla trafikanordningsplan som ska godkännas
av Kommunen (gatukontoret).

Etableringsytor

Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheterna ska ske i enlighet med
upprättade tidplaner efter samråd med Kommunen.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheterna för manskaps-, arbets-, och
redskapsbodar, parkering, men även för annat behov i samband med byggnationen inom
Fastigheterna, ska träffas särskilt med Kommunen (gatukontoret). Etableringsytor inom
allmän plats upplåts enligt vid var tid gällande taxa.
Bolaget är skyldigt att från och med arbetenas påbörjande och fram till byggnationen är
färdigställd, bekosta och uppföra provisorisk inhägnad eller dylikt av Fastigheterna och
etableringsytor.

Allmänna anläggningar och ledningar

Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar utbyggnad av allmänna anläggningar om inte
annat framgår av detta avtal.
15.1.

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Fastigheterna ska anslutas till allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Bolaget i ett senare skede vilja förändra
läget på förbindelsepunkterna ska Bolaget stå för de merkostnader detta innebär för
Kommunen och VA-Syd.

15.2.

Anläggningsavgift för vatten och avlopp utgår enligt gällande taxa för VA Syd:s
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Övriga ledningar och anslutningsavgifter

Bolaget bekostar anslutningsavgifter för el, uppvärmningssystem, fiber, telefoni med
mera enligt gällande taxor hos respektive ledningsdragande verk.
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Bebyggelse och kvartersmark
Inom Fastigheterna ska Bolaget svara för och bekosta samtliga mark- och byggnadsarbeten
och övriga arbeten som behövs för Detaljplanens genomförande.
16.1.

Bostäder

Bolaget har för avsikt att utveckla Fastigheterna genom att uppföra 50 lägenheter i
form av ett äldreboende för vård- och omsorgsförvaltningen, ca 120 lägenheter för
hyresbostäder samt lokaler för centrumverksamhet. Upplåtelseformen är hyresrätt.

Kv Alikan ska nyttjas som markparkering.

Kv Storspoven planeras bli särskilt boende med ca 50 lägenheter i enlighet med Vård
och omsorgsförvaltningens funktionsprogram.
Kv Kornknarren planeras bli hyresrätter med ca 65 lägenheter. Utöver det planeras
det för en pizzeria och en frisörsalong.

Kv Gulärlan planeras bli hyresrätter med mellan 50-75 lägenheter. Utöver det
planeras det för en lokal.
16.2.

Illustrationer på bebyggelsen framgår av Bilaga 2.
Gestaltningsprogram

Utbyggnaden ska ske i överensstämmelse med Detaljplanen. Bolaget åtar sig att
projektera och bygga i enlighet med det gestaltningsprogram som gäller för
Fastigheterna, Gestaltningsprogram, riktlinjer för Stångby 5:28 Väster II, daterat
2016-09-23.

Gestaltningsprogrammet anger bland annat förslag på utformning av gräns mellan
allmän platsmark och kvartersmark samt färgsättning och utformning.
16.3.

16.4.

Kravet med att följa gestaltningsprogrammet riktlinjer är att gemensamt uppnå
målsättningen och kvaliteterna för Stångbys utveckling.

Dagvatten

Bolaget bör, där så är möjligt, ordna fördröjning av dagvatten inom kvartersmark
innan dagvattnet släpps till Kommunens nät för att eftersträva en hållbar
dagvattenhantering. Detta kan ske genom till exempel genomsläpplig markbeläggning
och/eller gröna tak. Andra goda exempel på åtgärder för att ta hand om dagvattnet
inom sin fastighet kan erhållas från VA-syd.

Skyfall

För Detaljplanen har en skyfallsanalys utförts av Tyréns, daterad 2018-04-04.
Skyfallsanalysen visar var översvämningar kan inträffa vid extrema skyfall och hur
vattnet strömmar inom Detaljplanen vid stora regn som överstiger dagvattennätets
kapacitet.
Vid kvarteret Kornknarren finns översvämningsrisk. I den nordöstra delen av
kvarteret finns det en punkt där skyfallsanalysen anger ett översvämningsdjup på
cirka 0,05 till 0,1 meter, bitvis även upp till 0,2 meter.
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16.5.

16.6.
16.7.

Bolaget bör utforma byggnadernas entréer med en lägsta golvhöjd på 14 centimeter
över nybyggnadshöjd vid fastighetsgräns, det vill säga vid fastighetens möte med
allmän plats. Detta för att inte riskera eventuella framtida problem med vattenskador
vid skyfall.
Utrymningsvägar

Stegutrymning är inte planerad inom Detaljplanen. Bolaget behöver ta fram en annan
utrymningsstrategi. Räddningstjänstens råd och anvisningar om framkomlighet finns
deras hemsida.
Gatunamnsskyltar

Kommunen ska ges möjlighet att sätta upp gatunamnsskyltar på huvudbyggnader
inom Detaljplanen.
Angränsande fastigheter

Ytor på angränsande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän plats, som skadas
i samband med Bolagets byggnation, ska av Bolaget återställas i det skick de befann
sig innan skadan. Återställandet ska ske i samråd med Kommunen (tekniska
förvaltningen).

Social hållbarhet

Minst 10 % av de planerade hyresrätterna, exklusive hyresrätterna för särskilt boende, ska
erbjudas Kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov. Hyresrätterna kan ingå i det
aktuella projektet eller i annan del av Bolagets bestånd. Hyresrätterna ska erbjudas
Kommunen på samma villkor som gäller på den övriga marknaden.

Erbjudandet ska sändas till Serviceförvaltningen, serviceforvaltningen@lund.se, innan
lägenheterna bjuds ut. Serviceförvaltningen ska inom fyra veckor återkomma med besked i
frågan. Därefter står det Bolaget fritt att erbjuda även de bostäder som Kommunen inte
önskar hyra på den övriga marknaden.

Om bolaget erhåller stöd enligt förordning ”2016:881 om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande” ska Kommunen istället för ovan erbjudas att hyra
eller förmedla minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet enligt följande:
1.
2.
3.

hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en
socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2
§ socialtjänstlagen (2001:453),
vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller
utnyttja genom en kombination av 1 och 2.

Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna enligt punkt 1 som sociala kontrakt i fem år eller
fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten.

Erbjudandet får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd
inom samma kommun. Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om
stöd. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet fram till fem månader före
planerat inflyttningsdatum.
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Avgifter och kostnader
Kostnader och intäkter som belöper på Fastigheterna före Tillträdesdagen belastar
Kommunen och efter Tillträdesdagen Bolaget.

Planavgift ingår inte i köpeskillingen utan tas ut i samband med bygglov och bekostas av
Bolaget.

Villkor

Detta avtal förutsätter för sin giltighet dels godkännande av kommunstyrelsen i Lund genom
beslut som vunnit laga kraft, dels köpeskillingens rätta erläggande.

För det fallet att detta avtal inte skulle bli bindande är det till alla delar förfallet, utan rätt till
ersättnings- och skadeståndsanspråk för någondera parten. Detta gäller inte i de fall då
Bolaget brustit i sin skyldighet att erlägga köpeskilling.

Vidareöverlåtelse

I det fall Bolaget överlåter hela eller delar av Fastigheterna till annan än Kommunen svarar
Bolaget fortsatt för samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, såvida inte
Kommunen, genom dess tekniska förvaltning, godkänner att de överlåts på förvärvaren.

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller andelar i bolag,
fusionering etc.
Förfrågan om godkännande ska skriftligen skickas till mark- och exploateringsavdelningen.

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Lunds
tingsrätt som första instans.
****************
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.

Lund

/

Lund

/

Lunds kommun genom dess
Kommunstyrelse

Lunds kommuns Fastighets AB

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

Säljarens namnteckning bevittnas

.............................................................................

.............................................................................

Bilagor:
1. Fastighetsutdrag
2. Illustration bebyggelse

Bilaga 1
till köpekontrakt Kornknarren 1 m fl
Allmän fastighetsinformation
2 september 2020

Fastigh et
Beteckning

Senaste ändringen i

Senaste ändringen i

Aktualitetsdatum i

allmänna delen

inskrivningsdelen

inskrivningsdelen

2019-11-28

2019-11-29 13:32

2020-09-01

Totalareal

Därav landareal

Därav vattenareal

5100 kvm

5100 kvm

Lu nd Ko r nknar ren 1
Nyckel: 121105221
Socken: Stångby

Areal
Område

Totalt

L äge , kar ta
Område

1

N, E (SWEREF 99 TM)

N, E (SWEREF 99 13 30)

6180172.0

6181218.4

387040.6

Registerkarta

131171.3

KARTA

L agfar t
Ägare

Andel

212000-1132
Lunds Kommun
Box 41
221 00 Lund
Gåva: 1958-08-30

1/1

Inskrivningsdag

Akt

1958-09-10

58/693

Akt: 66/1380
Lagfartsanmärkning: Anmärkning , 81/1548

T id igare lagfar n a ägare
Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret.

I n tec kn in gar, Avtalsr ättigh eter o ch An teckn in gar
Fastigheten är gravationsfri.

Plan er, b estäm m elser o c h fo r n läm n in gar
Planer

Detaljplan: Detaljplan för del av stångby 5:28 m

Datum

Akt

2015-12-17
Laga kraft: 2017-06-22

1281K-P149

Genomf. start: 2017-06-23
Genomf. slut: 2027-06-22
Senast ajourföring: 2019-11-20
Registrerad: 2017-07-25
Berörda registerenheter

Taxer in gsu p p gifter
Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, tomtmark (310)
Ej taxerad, preliminär klassi cering

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder

Avstyckning

Datum

Akt

2019-11-20

1281K-21873

U r sp r u n g
Lund Stångby 5:28

Myn d igh etsad resser
Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor
Fastighetsinskrivningskontor

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63

© Lantmäteriet 2020

Allmän fastighetsinformation
2 september 2020

Fastigh et
Beteckning

Senaste ändringen i

Senaste ändringen i

Aktualitetsdatum i

allmänna delen

inskrivningsdelen

inskrivningsdelen

2019-11-28

2019-11-29 13:32

2020-09-01

Totalareal

Därav landareal

Därav vattenareal

4164 kvm

4164 kvm

Lund Storsp ove n 1
Nyckel: 121105219
Socken: Stångby

Areal
Område

Totalt

Läge , kar ta
Område

1

N, E (SWEREF 99 TM)

N, E (SWEREF 99 13 30)

6180282.2

6181327.8

387006.5

Registerkarta

131134.8

KARTA

Lagfar t
Ägare

Andel

212000-1132
Lunds Kommun
Box 41
221 00 Lund
Gåva: 1958-08-30

1/1

Inskrivningsdag

Akt

1958-09-10

58/693

Akt: 66/1380
Lagfartsanmärkning: Anmärkning , 81/1548

Tid igare lagfar n a ägare
Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret.

I n teckn in gar, Avtal sr ättigh eter och An teckn in gar
Fastigheten är gravationsfri.

Plan er, b estäm m el ser och for n läm n in gar
Planer

Detaljplan: Detaljplan för del av stångby 5:28 m

Datum

Akt

2015-12-17
Laga kraft: 2017-06-22

1281K-P149

Genomf. start: 2017-06-23
Genomf. slut: 2027-06-22
Senast ajourföring: 2019-11-20
Registrerad: 2017-07-25
Berörda registerenheter

Taxer in gsu p p gi f ter
Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, tomtmark (310)
Ej taxerad, preliminär klassi cering

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder

Avstyckning

Datum

Akt

2019-11-20

1281K-21873

U r sp r u n g
Lund Stångby 5:28

Myn d igh etsad resser
Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor
Fastighetsinskrivningskontor

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63

© Lantmäteriet 2020

Allmän fastighetsinformation
2 september 2020

Fastigh et
Beteckning

Senaste ändringen i

Senaste ändringen i

Aktualitetsdatum i

allmänna delen

inskrivningsdelen

inskrivningsdelen

2019-11-28

2019-11-29 13:32

2020-09-01

Totalareal

Därav landareal

Därav vattenareal

3113 kvm

3113 kvm

Lund Gulä rla n 1
Nyckel: 121105218
Socken: Stångby

Areal
Område

Totalt

Läge , kar ta
Område

1

N, E (SWEREF 99 TM)

N, E (SWEREF 99 13 30)

6180280.0

6181323.6

386913.7

Registerkarta

131042.1

KARTA

Lagfar t
Ägare

Andel

212000-1132
Lunds Kommun
Box 41
221 00 Lund
Gåva: 1958-08-30

1/1

Inskrivningsdag

Akt

1958-09-10

58/693

Akt: 66/1380
Lagfartsanmärkning: Anmärkning , 81/1548

Tid igare lagfar n a ägare
Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret.

I n teckn in gar, Avtal sr ättigh eter och An teckn in gar
Fastigheten är gravationsfri.

Plan er, b estäm m el ser och for n läm n in gar
Planer
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Allmän fastighetsinformation
2 september 2020
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Senaste ändringen i
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allmänna delen

inskrivningsdelen

inskrivningsdelen

2019-11-28

2019-11-29 13:32

2020-09-01

Totalareal
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Därav vattenareal
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1115 kvm

Lund Alika n 1
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Bilaga 2

PROGRAMHANDLING
2020-03-27

KV. KORNKNARREN

KV. KORNKNARREN, STÅNGBY
Lunds kommun
Landskapskoncept 2020-05-25
Skala 1:400 (A3)
Klätterväxter och
perenner vid trappa

Klätterväxter och
perenner vid trappa

HUS 1

Förråd

lta

k

Per
båg golaar

Angöring till gården genom
parkeringsytan med gångstråk
i avvikande material.

ke

Gräsyta

Cy

PARKERINNG
11 P-platser
Pe

Förråd

LEKYTA

Grill

rgo

e

ENTRÉPLATS

Örtträdgård

k

SAMVAROYTA

åg

Pergola

HUS 4

elta

lab

Förråd

Cyk

Klippt häck mot parkering

Förråd

Låga tegelmurar skapar
privat sittplats vid entrén

CY

KE

Cy

LP
AR

KE

ke

RI

lta

k

NG

Ängsyta
med kullar

MILJÖHUS

Cy

CY
HUS 2

Sittplats vid
entréer

ke

ENTRÉPLATS

lta
k
LP
AR
Cy
KE
ke
RI
lta
NG
k
KE

Per

gola

båg

e

PARKERINNG
14 P-platser
Angöring till gården genom parkeringsytan
med gångstråk i avvikande material

Klätterväxter på vajer vid entré
Klippt häck mot parkering

HUS 3

Lång sittrappa ner mot torgytan

SÄBO KV. STORSPOVEN STÅNGBY
PH 2020-03-13 I VY FRÅN GÅRDEN

KV.STORSPOVEN, STÅNGBY
Lunds kommun
Cy

Landskapskoncept 2020-05-27
Skala 1:400 (A3)

kla

r
Sit

Låg tegelmur med
perenner och rosor

tpl

ats

ENTRÉPLATS

La
an stzo
gö n/
rin
g
HK

P

Sit

tpl

ats

HK

P

2p

Klätterväxter på vajer mot fasad

-pl

Sittplats vid
gårds entré

Pe

Pergola

rgo

ån

g

lag

lag

ån

g
Uteplats

Pe

rgo

SINNESTRÄDGÅRD

Klippt häck mot parkering

Cy

Tvättlinor

Uteplats

r

KÖKSTRÄDGÅRD
Flaggstång

ÅD

Fruktlund

R

Ängsyta med
vårlökar

PARKERING
20 platser
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U
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F

Ö

R

PARKSLINGA

M

kla

ats
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