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Verksamhetsbeskrivning VäxtVerket   

I begynnelsen 
Näringskedjan, det är vad vi brukar kalla det system där arbete skapar förutsä4ningar för överlevnad 
och välmående i form av mat, boende, hälsa, utbildning, service, kultur och konsumDon av olika slag. 
Varje jobb ger förutsä4ningar för andra a4 sysselsä4as och en kedja skapas. UDfrån våra kedjor 
formas våra samhällen.  
I begynnelsen på varje enskild sådan kedja hi4ar vi en entreprenör. Någon som kläckt en idé om a4 
skapa något som andra kan sä4a värde på. UDfrån denna förenklade världsbild kan man konstatera 
a4 om man vill skapa Dllväxt i e4 samhälle så borde man satsa på a4 skapa goda förutsä4ningar för 
entreprenörer a4 förverkliga sina mest bärkraXiga idéer. Det handlar om långsikDg hållbarhet och 
resursutny4jande eXersom insatsen kommer a4 generera nya värden i sina respekDve kedjor. Vi vet 
a4 4 nya jobb av 5 skapas i småföretagen. Vi vet också a4 alla storföretag startat som småföretag. 
Inte minst i vårt land är innovaDonslusten stor. 2018 rankas Sverige som nummer 2 av världens mest 
innovaDva länder. Men den potenDella samhällsny4an i nya företag behöver ibland hjälp på traven 
för a4 kunna realiseras. 

Förutsä4ningar 
Ängelholm är expansivt och har goda förutsä4ningar för a4 a4rahera människor a4 leva och verka 
här. KommunikaDonerna är 
goda, man har en 
variaDonsrik natur, och e4 
bra handelsutbud. Svenskt 
Näringsliv har precis släppt 
rapporten om de olika 
kommunernas 
företagsklimat. Ängelholm 
har en 21:a plats i landet. 
Men D4ar man på 
underliggande delmoment 
så ser man a4 Ängelholm 
backar Dll en föga hedrande 
97:e plats när det gäller 
nyföretagsamhet.  
Staden är entreprenörstät, men man saknar en sammanhållande nod och kanaler för utveckling och 
samarbete företagen emellan. VäxtVerket behövs. 
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I vår direkta omgivning ser vi hur entreprenörskuvöser hjälper företag a4 etablera sig, växa och 
skapa arbetsDllfällen. Idag drar dessa Dll sig spirande entreprenörer från de orter som inte kan 
erbjuda dem hjälp. Vårt svar på hur vi ska få entreprenörer a4 välja Ängelholm kallar vi VäxtVerket, 
eller VäV kort och go4. 
I Växtverket kan man samla en rad funkDoner och 
Dllsammans bilda en mötesplats för entreprenörer 
och företag i centrala Ängelholm. Det finns många 
nya trender på arbetsplatssidan och de yngre 
generaDonerna förväntar sig idag a4 
arbetsplatserna är flexibla och inspirerande. Rä4 
u_örd kan anläggningen få lokala entreprenörer a4 
frodas och entreprenörer runt om oss a4 dras Dll 
orten. Med Växtverket kan Ängelholm ta e4 rejält 
steg framåt avseende lyckade företagsetableringar 
och skapa förbä4rade förutsä4ningar för Dllväxt. 
Ängelholm växer med VäxtVerket. 

Byggnader 
Det nya entreprenörshuset tar sin utgångspunkt i det gamla läroverket som i folkmun kallas 
Parkskolan. Konceptet VäxtVerket innebär a4 skolbyggnaden saneras, renoveras och bevaras i sin 
helhet. EnergieffekDvisering, invändig och teknisk modernisering utan a4 göra våld på byggnadens 
karaktär står på programmet. Ny fast inredning som underordnar sig det befintliga och nya 
installaDoner på enkelt sä4. Nyckeln Dll bevarandet ligger i a4 ny4ja byggnadens inneboende 
kvaliteter i största möjliga utsträckning och inte bygga om eller förnya bara för sakens skull. 
VäxtVerket ska vara prisvärt och hållbart. Gammalt möter ny4 på e4 spännande sä4. Det handlar om 
återbruk och hållbarhet och det ska genomsyra anläggningen. Den gamla skolan är en klassisk 
skönhet och bär sin ålder med den äran. För a4 markera en ny era görs endast smärre Dllägg eller 
ändringar i form av fönsterfärg, inklädnad av utrymningsväg och något enstaka ny4 burspråk. 
Utvändig fasadbelysning gör a4 byggnaden framträder dag som na4. 
En ny, lägre byggnad i tegel byggs på den gamla skolgården och i mellanrummet mellan de två 
byggnaderna skapas en överglasad gata. De4a atrium blir den offentliga mötesplats som kommer a4 
utgöra ki4et i verksamheten. Här sammanstrålar man förr eller senare med andra spännande 
individer och nya idéer formas. Ovanpå den nya byggnaden bygger vi en rad spännande små 
penthousebostäder. Taket förses med solpaneler. 
Skolgården är idag en vikDg parkeringsplats som behövs i staden. Bilplatserna på skolgården tänker 
vi ersä4a med e4 ny4 parkeringshus på inDlliggande Samskolan 5, som vi införlivar i projektet. P-
huset förses också med små bostäder i front och uppe på taket.  
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Läroverkets gamla huvudentré i norr blir också huvudentré Dll VäxtVerket. Kamengatan klipps 
förslagsvis av och Stadsparken ansluter då direkt Dll anläggningen. En ny, överdimensionerad 
entrétrappa annonserar anläggningen utåt och erbjuder nya möjligheter i sin relaDon Dll den 
offentliga miljön i parken.  
Anläggningen angörs normalt via Lärkgatan men en enkelriktad serviceinfart anordnas förslagsvis 
från Östergatan för leveranser, sophämtning, och som räddningsväg. Bussfickan på Östergatan 
förskjuts en smula norrut så a4 den ansluter Dll Stadsparken. 

 
Arbetsplatser 

På kontorsfronten har det hänt mycket på 
senare år. Google började med a4 skapa 
fantasifulla leklandskap för a4 sDmulera 
kreaDviteten hos sina medarbetare. Andra 
hakade på med egna varianter och idag kan 
kontor se ut nästan hur som helst. 
Kontorslandskap har blivit akDvitetsbaserade 
arbetsplatser där man fly4ar runt beroende på 
arbetsuppgiX och samarbetspartner. 
Kontorshotell som Ddigare varit rä4 strikta har 
få4 e4 uppsving eXer a4 ha moderniserats 
enligt konceptet Co-working. Nu ser vi hur en 
del av dessa koncept franchisas och sprids från 
stad Dll stad. Nya namn och termer beskriver 
koncepten; Coffice, WeWork, All Inclusive, Quick 

Office, Co-lounge. Hälsa och trivsel 
på arbetsplatsen rankas idag väldigt 
högt. Kontoren ska ha lälllgängliga 
servicetjänster, tysta rum, 
samtalspodar och wellspots. Arbete, 
umgänge, målDder, träning under e4 
tak. FunkDoner som bara väldigt 
stora företag eller kontorshotell kan 
erbjuda. Gig-ekonomin växer, där 
enskilda personer gör olika tjänster 
vid sidan om sin normala 
sysselsä4ning. Verksamheter där 
man inte behöver en fast plats men 

då och då med fördel skulle kunna ny4ja lokaler och nätverk. VäxtVerket ska vara en sådan plats 
som erbjuder olika arbetsmiljöer, olika tjänster och olika anslutningsformer. Medlemskap med olika 
nivåer på förmåner likväl som tradiDonell fast hyra. Små och stora lokaler, fasta eller fria platser, 
Dllfälligt eller långsikDgt. Tillgängligt och flexibelt. 
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Mötesrum 
I VäxtVerket kommer det a4 finnas e4 antal olika 
typer av rum för möten. Allt från små tysta podar där 
man kan  gå in och ta vikDga samtal, enskilt eller öga 
mot öga, Dll större teknikförsedda konferensrum för 
styrelsemötet eller för a4 presentera inför större 
delegaDoner. Bokas internt eller externt via 
servicecentret och förses med förfriskningar av 
caféet. 
 

Café 

I den nybyggda huskroppen förläggs e4 café 
eller restaurang som är öppet mot atriet. 
Verksamheten vänder sig både internt och 
externt. Go4 om laddningsstaDoner ger 
möjligheten a4 ta med sig laptopen eller 
pla4an och jobba över en fika eller lunch. 
Verksamheten förser konferenser, möten och 
Dllställningar med förfriskningar och kan 
också Dllämpa catering. Placeringen gör a4 
restaurangen kan ha öppet även eXer 
kontorsDder. Lokaliseringen i stan och 
närheten Dll servicevägen gör också a4 
restaurangrörelsen kan anamma den växande 
trenden med a4 kunna erbjuda färdiga 
matlådor för avhämtning eller leverans. 
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LogisDkhub 
Det nya köpbeteendet med nätbaserad handel innebär förändringar inom logisDken. Stora 
logisDkcentran packar samman varor från olika håll och levererar samordnat Dll centrala platser i alla 
olika orter. Dessa mindre hubar kan sedan lämna ut och ta emot paketen. VäxtVerkets läge och 
funkDon gör den lämplig som hub. Här kan unga entreprenörer erbjuda hemleveranstjänster på 
småskaligt och miljövänligt sä4. Nya transportsä4 gör a4 vi valt a4 planera den nya byggnaden med 
en landningspla4a även för drönare som levererar paket. 

Atrium 

I det överglasade mellanrummet ska de oplanerade mötena som är grogrunden för idéer och 
kontakter kunna frodas och växa Dll någonDng större. Här är nätverkandet en del av vardagen. Här 
möts nybörjare och erfarna, hyresgäster och besökare, studenter och företagare. Alla är välkomna 
hit. Det är lälllgängligt med entréer i alla riktningar. Caféets servering växer ut i atriet och inbjuder 
Dll vistelse, umgänge och arbete. Klimatet gör a4 växter frodas här. Den överglasade gatan fungerar 
också som utställningshall för anläggningens hyresgäster och paushall vid olika events. I anslutning 
Dll atriet finns konferensrum och möjlighet Dll showrooms. Man kan också tänka sig modevisningar 
här. Tvärs över atriet finns en spång som förbinder den gamla byggnaden med den nya och bjuder på 
nya perspekDv. 
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Parkskolans trappa har för många en senDmental betydelse. Den har väldigt många Ängelholmare 
glada minnen av eXer a4 ha sprungit ut på studenten. Betydelsen av trappans roll mellan olika 
skeden av livet ligger Dll grund för en utvidgning av trappan. Trappan ges en ordentlig bredd så a4 
den också kan fungera som si4plats, läktare och mötesplats. En nätverks- & umgängestrappa! 

Auditorium 
Birgit Nilsson-salen ska naturligtvis komma Dll användning igen. Den pampiga volymen med de stora 
fönstren har en enorm potenDal. Ny teknik, förbä4rad akusDk och en ny läktare i form av y4erligare 
en stor trappa ger möjligheter Dll seminarier, föreläsningar, uppträdanden, filmvisning, konserter och 
mycket mer. Lokalen är teknikförsedd och kan användas av VäxtVerkets medlemmar men kan även 
bokas externt. Birgit Nilsson-salen ska användas dagligen och bjuda på många posiDva upplevelser. 

Service 
För en ny företagare är det livsvikDgt med stöd och rådgivning. Även senare i företagets liv kan det 
förenkla vardagen rejält. VäxtVerkets administraDon ska kunna bistå företagen på de sä4 som 
behövs. Det kan vara conciergetjänster som a4 svara i telefon, sköta bokningar, kopiering och annan 
hantering. Det kan också vara rådgivning, bokföring, finansieringshjälp, affärsstrategier, 
kontaktetableringar, sDpendieansökningar, försäkringslösningar och juridisk hjälp. VäxtVerket 
kommer a4 knyta Dll sig experDs inom bank, försäkringsbolag, marknadsförare, advokatbyråer, 
revisorer, investorer, mentorer och intresseorganisaDoner. Ängelholms Näringslivsbolag kommer a4 
vara nära anknutet och Ängelholms kommun kan stö4a med en inkubatorsverksamhet. VäxtVerket 
blir en plaoorm för e4 relaDonsbyggande nätverk.  
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Anläggningen anpassas fullt ut för digitalisering. E4 anknutet IT-bolag förser anläggningen med 
nätverk och hosDng-tjänster för den som så önskar. VäxtVerkets personal kommer a4 anordna 
evenemang och samordna marknadsföring för de anslutna. Även andra tjänster som förenklar livet 
för VäxtVerkets medlemmar kan förekomma. Exempelvis kan man erbjuda både tvä4 och strykning 
av kläder och rengöring av bilar i samarbete med lokala entreprenörer. Till gymmet knyts en 
verksamhet som kan erbjuda personlig tränare och hälsorådgivning. 

  
Utbildning 

Växtverket vill utgöra en naturlig koppling mellan skola och näringsliv. Placeringen inDll Rönneskolan 
ger goda förutsä4ningar för samarbete med Ängelholms Gymnasieskola. Förhoppningen är a4 också 
få en högre distansutbildning lokaliserad Dll Växtverket. Förslagsvis entreprenörsutbildningar 
inriktade på affärsutveckling, företagsekonomi, logisDk, teknik. Kontakter kommer a4 knytas med 
kringliggande lärosäten, fackliga organisaDoner och trygghetsfonder för a4 utveckla denna tanke. 
Eleverna kan också glida sömlöst in i företagandet genom a4 erbjuda läxläsningshjälp. Lärande och 
genomförande blir Dll utveckling när de går hand i hand. Entreprenörens grundbultar. 

Kultur 

Ängelholm har idag begränsade möjligheter Dll kulturella evenemang. Parkskolan har Ddigare 
använts som lokal för vissa kulturevenemang och VäxtVerket kan även framgent erbjuda den 
möjligheten. Tanken är a4 alla lokaler ska utny4jas i högsta möjliga utsträckning. Möjlighet kommer 
a4 finnas för Ängelholms kommun a4, Dllfälligt eller permanent, anordna kulturella Dllställningar. En 
byst föreställande primadonnan själv markerar förslagsvis 
Birgit Nilsson-salen som i sin tur erbjuder möjligheter Dll 
olika former av uppträdande. Konstutställningar i de 
offentliga delarna av lokalerna berikar anläggningen och 
skapar besöksanledning. I den gamla gymnasDksalen finns 
möjlighet a4 bygga en Black Box för användning inom 
teaterkonsten och mycket mera. Lokalerna kan också 
ny4jas av föreningslivet och olika privata cirklar. 
VäxtVerket är välkomnande, Dllgängligt och har go4 om 
plats även för kulturen!  

Förvaring 

För a4 hålla arbetsplatserna så flexibla och rena som möjligt krävs det mycket kapacitet bakom 
ridåerna. AkDvitetsbaserade arbetsplatser kräver förvaring av det dagliga i skåp i närheten. Det 
behöver finnas stolar och bord Dllgängliga. Somliga vill ha sina egna möbler men man ska också 
kunna hyra fullt möblerat. Äldre handlingar ska kunna arkiveras undan men ändå finnas Dllgängliga i 
anläggningen. Beroende på behov ska man kunna hyra e4 litet skåp eller e4 större förråd. 
VäxtVerket har utrymmet. 
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Parkering 
Parkeringshuset är inte primärt Dll för Växtverket utan ska ersä4a den centrumparkering som idag 
finns på platsen. Men den är lokaliserad bekvämt nära anläggningen och ska naturligtvis även 
inrymma en bilpool så a4 man inte måste äga bil för a4 kunna driva företag. För den miljömedvetna 
bilisten erbjuds laddningsstaDoner. Både lokalbussen och flygbussen har sin angöring precis utanför 
anläggningen. TågstaDonen finns på gångavstånd och för cyklister skapas goda 
parkeringsmöjligheter under tak. En cykelpool etableras som hjälp åt anläggningens inpendlare. 

Bostäder 

Det finns e4 behov av små lägenheter i centrala Ängelholm. Unga eXerfrågar oXa billiga bostäder. 
Nybyggnadsreglerna möjliggör idag skapandet av rikDgt små bostäder med lägre krav. För unga 
entreprenörer kan det vara vitalt a4 bo billigt och nära sin arbetsplats under en uppstartsfas. 
Företagen eXerfrågar också i större utsträckning Dllfälliga bostäder. Det kan vara Dllfälligt anslutna 
medarbetare, nyanställda, långpendlare eller företag med många besökande. Även de4a behov har 
ge4 upphov Dll särskilda företag som 
erbjuder s.k. företagsbostäder i särskilda 
hus eller insprängt i exempelvis 
bostadsrä4sföreningar. VäxtVerket kan 
erbjuda helhetslösningar genom a4 
både Dllbyggnaden och parkeringshuset 
förses med bostäder uppe på taket. 
Parkeringshuset får även bostäder i 
fronten ut mot Östergatan. 
Taklandskapen erbjuder också 
gemensamma uteplatser där man kan 
grilla och umgås Dllsammans. 
Bostäderna kan hyras ut på lång eller 
kort Dd, möblerat eller omöblerat. 
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Stadsparken 
Den gamla skolbyggnaden är ursprungligen u_ormad med sin huvudfasad och sin huvudingång mot 
stadsparken i norr. I och med anläggningen av Kamengatan framför byggnaden har den norra sidan 
tappat sin betydelse. Entrén mot skolgården, med trappan i innerhörnet, har tagit över och blivit 
väldigt populär med sin offentliga användning i samband med Ddigare studentutsläpp. Vi vill 
återupprä4a huvudentrén utan a4 för den skull nedgradera skolgårdsentréns betydelse. 
Utsläppstrappans uppgraderas enligt Ddigare nämnda planer Dll umgängestrappa och får stor 
betydelse som övergång mellan den solida gamla byggnaden och det nya luXiga, offentliga 
mellanrummet.  
Mot stadsparken vill vi också bygga ut entrétrappan. En rejäl platå utanför entrédörren ger utrymme 
för studenter a4 åter springa ut från byggnaden. Den stora trappan ger si4platser samDdigt som den 
markerar huvudentréns betydelse. Den kan också fungera som utställningsyta eller informell scen 
där åhörarna samlas i stadsparken. Här kan EVS ta emot folkets jubel eXer ännu e4 SM-guld. 
Stadsparkens u_ormning får förslagsvis också en översyn. Om Skolgatan kan göras om Dll 
gångfartsområde och växtlighetsridån tas bort kan stadsparkens rumslighet breddas och sträcka sig 
från fasad Dll fasad. Då skapas möjlighet för verksamheterna längs Skolgatan a4 skapa 
uteserveringar i opDmalt söderläge. Parkens rörelsemönster kommer a4 förändras när omgivande 
gator ändras. En ny u_ormning 
bör ta sin utgångspunkt i nya 
rörelsemönster och nya 
platsbildningar som framför 
VäxtVerkets entré. Druvanstatyn 
och dammen kan bilda nav i den 
nya Stadsparken. Parken förses 
förslagsvis också med nya inslag 
av va4en och med en mängd nya 
si4platser av olika slag i olika 
lägen. Den bör också komple4eras 
med en paviljong som kan erbjuda 
offentliga toale4er och någon 
slags förtäring. 

VäxtVerket och staden 
Konceptet VäxtVerket ger många fördelar för Ängelholm. Satsningen på e4 entreprenörshus snarare 
än e4 bostadskvarter kan få långtgående effekter. Sverige är e4 av de allra mest innovaDva länderna 
i världen och en global marknad kan idag nås från världens alla hörn. Det är lä4are a4 ta steget ut i 
företagande i dagens nätverkande samhälle. Bara i Ängelholm startades 270 nya företag under 
2017. A4 a4rahera nya företagare är vikDgt för våra kommuner om man vill skapa Dllväxt. Jobben 
skapas av små företag och de små företagen är beroende av goda förutsä4ningar. E4 kluster av 
företagare och en mötesplats för entreprenörer av alla sorter kan vara skillnaden mellan a4 ge upp 
eller lyckas, skillnaden mellan a4 skapa nya arbetsDllfällen i Ängelholm eller a4 fly4a Dll en annan 
stad där förutsä4ningarna är bä4re. 
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Även för Ängelholmare som inte utgör en del av det entreprenöriella nätverket ger Växtverket 
fördelar. Byggnaden är den sista stora samhällsbyggnaden av äldre sni4 i centrum. En kulturell 
insDtuDon vars bevarande ligger i många Ängelholmares hjärtan. A4 bygga bostäder i befintlig 
byggnad hade också inneburit e4 visst bevarande men det hade samDdigt inneburit en privaDsering 
där Ängelholmarna inte längre kan besöka byggnaden. I VäxtVerkets regi blir byggnaden Dllgänglig 
för gemene man a4 besöka. Alla är välkomna a4 besöka de offentliga delarna i atriet, café, trapphall 
och lokaler som är publika. Det kommer a4 arrangeras events, utställningar och kulturella 
evenemang som alla kan ta del av och där kommer a4 finnas e4 utbud av service som man kan 
ny4ja.  

VäxtVerket beräknas a4 utgöra ca 200 - 220 arbetsDllfällen. Det handlar om den service och 
administraDon som finns på platsen och också om de företag som bebor anläggningen och skapar 
Dllväxt. Utöver de4a vet vi av erfarenhet och staDsDk a4 varje sysselsa4 person i näringslivskedjan i 
sin tur genererar fler arbetsDllfällen runt omkring sig. Det blir fler som ska äta, fler varor som 
behöver transporteras, events som behöver organiseras, fler som handlar på stan, material som 
behövs, fasDgheter som ska skötas, fler datorer som ska säljas och skötas, IT-system som ska 
utvecklas, nya bilar och mycket annat. Det handlar om både direkt sysselsä4ning, indirekt 
sysselsä4ning samt dynamiska effekter skapade genom hyresgäster och besökare. Hur stor den 
effekten är beror på verksamhetens karaktär. Lågt räknat så kan vi med säkerhet säga a4 lika många 
arbetsDllfällen skapas runt om som i själva anläggningen. VäxtVerket skulle därmed innebära totalt 
lite drygt 400 arbetsDllfällen varav den största delen kommer a4 finnas lokalt eller regionalt. 

A4 det skapas arbetsplatser i centrum är också Dll gagn för centrumhandeln vilket är oerhört vikDgt. 
VäxtVerkets hyresgäster och besökare ger e4 större kundunderlag för handlarna. Parkeringshuset 
gör a4 det även fortsa4 blir enkelt a4 parkera centralt vilket också är av stor vikt för handeln. 
Bostäderna i parkeringshuset kommer inte 
a4 enbart a4 husera VäxtVerkets kunder 
utan ger också unga Ängelholmare en 
möjlighet a4 få e4 eget boende i centrala 
Ängelholm Dll rimliga kostnader. Det nya 
parkeringshuset hjälper också Dll a4 hela 
e4 kvarter som stadsbyggnadsmässigt kan 
upplevas som en smula trasigt idag. 
Utmed Lärkgatan komple4eras 
stadsbilden förslagsvis också av e4 par 
smala bostadslängor i två plan för a4 
bä4re omsluta gaturummet. Gatan har 
idag en karaktär av bakgård/baksida vilken 
rimmar illa med den centrala placeringen. 
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Översiktlig byggnadsbeskrivning


Bef. byggnad  Renoveras på enklast möjliga sä4, med bevarande av karaktären. 
Komple4eras med några spännande Dllägg typ burspråk som 
markerar ny4 liv. Dräneras om, saneras från svamp, alla organiska 
material bort i källarplan. Ny4 golv gjutes i källare.  
Ev. ny4 entresolbjälklag i gammal gymnasDksal. AlternaDvt 
Blackbox i dubbel höjd. Omklädningsrum och gym. 
Tak isoleras. Y4erväggar isoleras i hålrum. Fönster förses med 
energiglas. Bef. klinkers tvä4as och dammbindes. Bef. Stentrappor  
tvä4as. 
Ny4 värmesystem, ny venDlaDon, ny el i utanpåliggande kanaler, 
ny4 VA. Ev. solceller på valda delar av taket. Utanpåliggande, 
synliga installaDoner. Ny hisskorg. Ny lyXpla4a i entrén. 
Håltagning i väggparDer, komple4ering stål. Nya rumsindelningar 
med glasparDer. Uppreglat förhöjt golv på delar. Fasta målade 
hyllsystem. Enkla ytskikt. 
Fast trappläktare i Birgit Nilsson-salen. Förråd under. AV-utrustning 
& akusDkåtgärder. 
3024 m2 BTA lokaler. 

Ny byggnad   Tegelbyggnad med industriell karaktär och visuellt släktskap Dll bef. 
byggnad. Utanpåliggande, synliga installaDoner. Inbyggd el, 
fönsterkanaler. Enkla ytskikt. 2 plan med verksamheter. Öppet mot 
atriet. Caféutrustning på markplan. LogisDkcentral. 

 1058 m2 BTA. 
 Penthouselägenheter på taket. Små enkla bostäder med sovloX. 

Stålregelstomme. Plåt på tak och fasad. Solceller på taket. 
 184 m2 BTA bostäder 

Atrium  Samlande byggnadskropp mellan gammalt och ny4. Mycket ljus 
med från stora lanterniner. Sten/Klinkergolv. Glasade gavlar. 
Trappan byggs ut Dll oversize för flexibel användning. 
Komple4ering med karaktärsskapande element 
(smideskonstrukDoner, takkronor…) 
426 m2 BTA lokaler. 
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Parkeringshus Tegelfasad, semitransparent mönstermurad. BetongkonstrukDon. 
Halvplansrampande planlösning. 105 parkeringsplatser. 
LaddningsstaDoner. Hiss och trappor. Entré via bef. ramp på 
Samskolan 5 och u_art mot Lärkgatan. 

 Bostäder på östra gaveln samt på taket. Tillgänglighet via invändig 
korridor. Lägenheter 35-55 m2. Gårdsmiljö på taket.  
Totalt ca 6050 m2 BTA  
varav 420 m2 BTA lokaler och 52 m2 BTA bostäder ligger på 
Samskolan 3. 

Y4re miljö Anslutning Dll Stadsparken med ny stor trappa. Kamengatan 
avlägsnas framför anläggningen. Ny infart från Östergatan för 
leveranser. Fly4 bussficka. 
Korldsparkering mark 13 platser, laddningsstaDoner, 
cykelparkering under tak. Utrymme för räddningsväg, leveranser, 
sophämtning. 

Ytsammanställning


Byggnadsdel   Yta Lokaler  Yta Bostäder 
Bef. byggnad    3024 m2 BTA 
Ny4 Atrium      426 m2 BTA 
Ny byggnad    1058 m2 BTA  184 m2 BTA 
Ny4 Parkeringshus*                 420 m2 BTA      52 m2 BTA 

Summa    4928 m2 BTA  236 m2 BTA  Totalt 5164 m2 

Tomtstorlek    3390 m2 
Exploateringsgrad   5164 m2 / 3390 m2 = 1,52 

* avser del på aktuell fasDghet av ny byggnad på Samskolan 3 / Samskolan 5.    
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Presentation förslagsställare


Backahill 
Backahill är en familjeägd koncern som framgångsrikt sysslar med förvaltning. Ägandet ligger framför 
allt i fasDghetsbranschen och besöksnäringen. En genomsyrande inriktning är a4 inte vara överallt 
men a4 vara marknadsledande där man finns och agerar. Bland innehaven finns ledande posiDoner i 
Wihlborgs, Fabege, Catena, Diös, Cernelle, SkiStar, Brinova och Foodhills. Sex av dessa har ledande 
posiDoner inom sina marknadsnischer, de sjunde och å4onde är under uppbyggnad. 
En nyckel Dll framgångarna ligger i en målmedvetenhet och e4 helhetstänk. Där Backahill verkar går 
man all-in. De4a innebär a4 man inte enbart D4ar på enskilda fasDgheter utan även jobbar för a4 
orten och regionen ska vara a4rakDv a4 bosä4a sig i eller förlägga sin verksamhet. Ser man på 
Backahills verksamhet ur e4 helikopterperspekDv så handlar det i stor utsträckning om långsikDg 
DesDnaDonsutveckling. 

E4 exempel på de4a är Båstad, där man genom a4 engagera sig i tennisstadion, Hotel Skansen, 
Båstad Hamn och Norrvikens Trädgårdar hjälpt Dll a4 skapa en hållbarhet i Båstads centrum. 
Komple4erat med Båstad Företagsby, handelsområdet Entré Båstad, Hotel Riviera Strand, Pensionat 
Hjorten, och bostäder i centrala Agardhsgården har man bidragit Dll a4 skapa förutsä4ningar för 
besöksnäring, företagande, handel och bostäder a4 blomstra. DesDnaDonsutvecklingen går vidare. 
På planeringsstadiet finns bl.a. handelsanläggning i centrum, flera bostadsprojekt i centrum, 
seniorboende, elevhem åt Apelrydsskolan, utvidgning av företagsbyn och en utveckling av 
Norrviken-anläggningen.  

I Stockholm har samma helhetssyn legat bakom Fabeges utveckling av e4 spårområde med ruffiga 
industrifasDgheter Dll vad som nu är Arenastaden med Friends Arena, Mall of Scandinavia, samt 
mängder av nya verksamheter och bostäder. Området har förvandlats Dll en desDnaDon. SkiStar 
började som en enkel skidanläggning i Lindvallen utanför Sälen men idag spänner verksamheten 
över större delen av svenska zällen och man har också förgrenat sig ut med desDnaDoner i Norge, 
Stockholm och i Österrike. Nu bygger man en flygplats för a4 y4erligare stärka desDnaDonen 
Scandinavian Mountains. I Bjuv har de första stegen för Foodhills precis tagits för a4 återskapa 
arbetsDllfällen på gamla Findusområdet och e4 livsmedelscentrum kallat Food Valley. 

Backahills egna fasDghetsägande finns framför allt i Skåne och Stockholmsområdet. Hemmaplan är 
nordvästra Skåne och huvudkontoret finns i Ängelholm där företaget också äger och förvaltar en 
stor mängd fasDgheter i centrum. UDfrån tankarna om desDnaDonsutveckling engagerar sig 
Backahill i många av Ängelholms framDdsfrågor. Man arbetar t.ex. för a4 få Dll en samlad Arenastad 
vid Lindab Arena. Olika typer av sport och friDdsverksamheter i olika arenor med en samlande kärna 
och gemensamma faciliteter och parkeringar. En Dllgång för befolkningen och en a4rakDon när man 
väljer bostadsort. 
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I centrala Ängelholm har Backahill e4 stort engagemang. Man har uppfört eller hjälpt Dll a4 bekosta 
centrumanläggningar, parkeringslösningar, upprustning av handelsgata och byggt bostäder. 
Y4erligare bostadsförtätningar är på gång. Backahill lägger också stor omsorg om a4 få Dll rä4 
handelsutbud i centrum. I en analys av stadens förutsä4ningar har man även försökt idenDfiera vilka 
brister och vad som saknas i staden. En sådan brist fanns inom hotellnäringen. Inget större hotell av 
klass fanns i centrum varför samhället och centrumhandeln gå4 miste om besökare. De4a har man 
nu åtgärdat i och med skapandet av Hus 57 som förser Ängelholm med högklassiga hotellrum och 
en mötesplats för Ängelholmare likväl som besökare. 

Ängelholm saknar också en grogrund och mötesplats för företagande. För a4 få entreprenörer a4 
våga ta steget och a4 etablera sin verksamhet i Ängelholm behövs e4 modernt och Dlltalande 
entreprenörshus. Det finns den typen av anläggningar runt omkring i andra städer varför Ängelholm 
riskerar a4 tappa kompetenser Dll omgivande städer. De4a vill Backahill åtgärda genom skapandet 
av e4 entreprenörshus i Ängelholms centrum. Platsen som har förutsä4ningarna för denna 
verksamhet är den gamla Parkskolan som behöver en omsorg för a4 få ny4 liv och möjligheten a4 
stå kvar hundra år Dll. Det gamla läroverket kan förvandlas Dll VäxtVerket och anläggningen kan, då 
som nu, fyllas med entusiasm, kompetensutveckling och liv och rörelse. En stödjande verksamhet 
som kan få företagandet i Ängelholm a4 ta fart och möjligheten Dll nya arbetsDllfällen. I 
förlängningen kan de4a ge fler arbetsDllfällen, invånare, fler besökare och därmed förutsä4ning för 
utveckling. E4 projekt som de4a kräver en uthållig och solid operatör eXersom den typen av 
anläggning kan ta flera år a4 bygga upp. Total projektkostnad för VäxtVerkets alla delar beräknas 
ligga nära en kvarts miljard kronor och avkastningen förväntas vara låg. Backahill har uthålligheten 
och viljan a4 göra de4a Dll något långsikDgt bra för Ängelholm. 

Med VäxtVerket kan Backahill erbjuda en desDnaDonsutveckling med a4rakDva arbetsplatser, en 
central mötesplats, bostäder, centrumparkering och e4 bevarande av Ängelholms kanske största 
kulturbyggnad i e4 och samma projekt. E4 hållbarhetsprojekt i många aspekter. 

OrganisaDon VäxtVerket 

För projektet har en arbetsgrupp bildats bestående av lokala kompetenser som brinner för a4 
utveckla något bra för hemorten. Av Ängelholmare för Ängelholm: 
  
Dag Thulin, Jerry Zander och Svante Paulsson - Backahill Projektutveckling 
Daniel Monsén - Monsén Arkitekter 
Marika Thulin - Salt Arkitektur 
Karolina Wallin Brorsson - Protosell 

IllustraDoner av Fredrik Ödman Photography, Ängelholm.  

Vid e4 ev. förvärv kommer fasDgheten a4 placeras i e4 do4erbolag Dll Backahill FasDgheter AB. 
DriXen av VäxtVerket planeras skötas av e4 nybildat Backahill-bolag. I ledningen kommer dessutom 
Karolina Wallin Brorsson och andra representanter för Ängelholms näringsliv a4 finnas med. 
Samarbete med olika intresseorganisaDoner, fonder, myndigheter kommer a4 sökas. 
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Några citat om förslaget VäxtVerket 


"Är verkligen e,erlängtat, behövs en bra mötesplats för entreprenörer a8 mötas!" 

Jonas Bonde, Car.info, Ddigare Prisjakt 

”Det vore fantas=skt bra om Parkskolan kunde utvecklas =ll företagarcommunity och plantskola för 
växande företag där nya idéer kan födas och frodas. 

Parkskolan är en väldigt fin plats och en community hade utvecklat hela city =ll a8 bli ännu mer 
levande och sjudande av ak=viteter. 

Närheten =ll övriga verksamheter i stan och =ll det nya hotellet, Hus 57, är också en stor fördel för 
a8 sä8a Parkskolan och Ängelholm på kartan som en kommun där det händer spännande saker.” 

  
Monika Christensson, IXX 

”Ängelholm växer och vi blir både fler invånare och företagare. Ökad konkurrens, digitalisering och 
nätverkande hör =ll vardagen. (Branscher smälter samman och vi blir mer beroende av andra och 
varandras kunskaper). Ängelholm behöver (därför) fler mötesplatser där företag kan samlas för a8 
jobba och utvecklas, träffa likasinnade, testa idéer eller bara få inspira=on. 

Parkskolan är (kan bli) en utmärkt plats för a8 kunna….” 

Jan-Inge Hansson, f.d. Kommunchef 

”Företag i Ängelholm likt många andra kommuner behöver mötesplatser för a8 dela erfarenheter, 
networka och supporta varandra, de8a är en väsentlig del av företagande idag och för fram=den. 
Det är vik=gt för etablerade företag men än mer för startups som är näringslivets gräsrot och 
fram=d. Vi skulle ak=vera oss i denna mötesplatsen från dag e8 och jag är övertygad a8 det skulle 
stärka Ängelholms och det lokala näringslivets a8rak=onskra,.” 

Andreas Blomdahl , Cimco Marine, Marinediesel 
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”Växtverket är helt rä8 för Ängelholm. En flexibel samlingsplats för nätverkande och lärande. All 
modern teknik =llgänglig. Ihopkopplat med distansutbildningar inom basämnen och företagande får 
man också en naturlig sammankoppling mellan skola och näringsliv.” 

Göran Månsson, f.d. Falvir, Catena, Queenswall 

” Jag ser mycket posi=vt på a8 skapa e8 centrum för företagande på Parkskolan. Ängelholm är 
fantas=skt men det finns än mer poten=al. Ge företagare chansen a8 genom en gemensam plats 
kreera och skapa nya samarbeten, idéer och nya företag. Ge Parkskolan en chans a8 sä8a 
Ängelholm på kartan.” 

Magnus N:son Engelbäck, Företagarna 

”Utvecklingen inom digitalisering, mobilitet och arbetslivet förändrar i allt snabbare has=ghet synen 
på den tradi=onella arbetesplatsen. Dagens och morgondagens hyresgäster har helt andra krav på 
flexibilitet än igår. Sam=digt är Ängelholms fram=da a8rak=vitet och konkurrenskra, direkt 
avhängigt av a8 befintliga företag kan hantera sina affärsmodeller för a8 hantera allt snabbare och 
förändliga kundbehov. Möjligheten a8 kunna erbjuda en företagsmötesplats i centrala Ängelholm 
där människor möts och idéer byts är därför en betydelsefull byggsten i arbetet med a8 stärka 
förutsä8ningarna för Ängelholms fram=da=llväxt.” 

Andreas Jarud, Ängelholms Näringsliv 
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VäxtVerkets logo


För den som Dlltalas av tankar bakom saker och Dng kan vi avslöja varför loggan ser ut som den gör! 

Ordet växtverk är förstås mångbo4nat. E4 verk av växter eller e4 verk för växter eller, som här, e4 
verk för Dllväxt. Trädet är utmärkt symbol för både växtlighet och Dllväxt. Vi vet alla a4 e4 träd har 
många grenar och a4 dessa hela Dden växer, matade av näring från roten, via stammen ut Dll 
grenarna och de enskilda bladen. E4 komplext nätverk som bildar en näringskedja. Vilket ju också är 
precis vad vi vill med vår Växtverk! 

Varje individ i e4 växtverk frodas tack vare den gemensamma stommen. Den gemensamma 
stommen i vår anläggning utgörs av det offentliga rummet där alla fantasDska oplanerade möten 
sker och nya grenar eller verksamheter börjar plötsligt växa ut. Vårt träd är därför u_ormat som en 
sDliserad planlösning över anläggningen. Huvudentrén är roten och sedan rör man sig ut med 
stammen, förbi trappan och ut i alla de frodiga grenarna som bildar anläggningens krona. 

Mellan de olika grenarna är det tunna väggar så a4 man lä4 ska kunna samarbeta. 
Sammanhållningen är stor tack vare 
det gemensamma skyddet utåt, 
vilket ju också bokstavligen finns i 
form av den gamla skolans gedigna 
tjocka tegelväggar. 

Ensam är som bekant inte stark, det 
är vikDgt a4 ingå i olika 
sammanhang för a4 kunna få hjälp 
när så behövs. E4 träd står starkare 
i en skog. Människor och 
verksamheter behöver också 
nätverk som sträcker sig långt 
utanför den egna miljön. Nätverket 
syns också i loggan och fortsä4er 
egentligen i oändlighet, precis som 
de digitala nätverk vi idag ny4jar. 
Nätverken är många och bildar 
Dllsammans en väv av kontakter. 
Och väv är i sin tur är en förkortning av VäxtVerket. Voila! 

Nördigt? Självklart! Men passande i sammanhanget och en historia för den insa4e a4 känna Dll och 
för nya a4 upptäcka och aha-uppleva en dag. 

� 2018-10-08 �20



Markanvisningstävling  Samskolan 3 VäxtVerket

Länkar 

Det finns väldigt mycket idéer om olika sä4 a4 ta Dllvara talang och om olika sä4 a4 organisera 
arbetsplatser som Dlltalar en ny generaDon entreprenörer. 
För mer info om olika koncept kan man ta en D4 på dessa länkar: 

h8ps://nordic.businessinsider.com/the-most-innova=ve-na=ons-in-the-world--/ 

h8ps://www.va.se/nyheter/2018/04/23/investerare-flockas-=ll-ny8-kontorskoncept---coworking-
spas-en-ljus-fram=d-owilli/?
utm_campaign=VeckansAffärer_180425_UsernameTTT&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
&elqTrackId=bbe66933ee144fa7b6469fd2017a2417&elq=16276bb24e464167ba8b5cbdf0d72d
82&elqaid=16049&elqat=1&elqCampaignId=11254 

h8ps://nordic.businessinsider.com/the-10-startup-hubs-that-are-fueling-the-nordic-tech-scene--/ 

h8ps://www.thinkaccelerate.com 

h8p://h5halmstad.se 

h8ps://www.yesboxgoteborg.se 

h8ps://www.castellum.se/vara-projekt/greenhaus-oceanhamnen-helsingborg/ 

h8p://www.mediaevolu=oncity.se 

h8ps://www.frameweb.com/news/alma-the-new-cool-scandinavian-school-of-coworking 

h8ps://www.wework.com/l/stockholm 

h8ps://www.norrskenhouse.org 

h8p://convendum.se 

h8ps://www.quickoffice.se 

h8p://brickslund.se/kontorshotell 

h8p://www.house-be.com 

h8ps://www.minc.se 

h8ps://www.skane.com/sv/malmos-the-ground-ar-for-skapare-som-forandrar-varlden 

h8ps://www.foretagsbostader.se 

h8p://www.cafeco.se/en 

h8p://www.staircoffice.se 
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100 + 100 år!


1914 invigdes Samskolan som 
sedermera blev Parkskolan. 2014 
fyllde byggnaden 100 år och 
stängdes på grund av brister i miljö 
och klimat. Men själva stommen är 
en gedigen stenstomme som går a4 
åtgärda och förbä4ra. Med lite 
kärlek, omtänksamhet och en 
omdaning enligt konceptet 
VäxtVerket har den gamla populära 
skolan alla möjligheter a4 få vara Dll 
glädje och tjänst i ännu e4 sekel! 
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”De8a blir Ängelholms mest 
krea=va och sköna plats” 
Daniel Monsén, Monsén 
Arkitekter

”Bevarar Parkskolan i samspel 
med ny8 - med historien in i 
fram=den.” 
Marika Thulin, Salt Arkitektur

”I en omvärld som förändras 
i allt snabbare takt behöver 
Ängelholm ta posi=on och 
erbjuda en bra plarorm för 
e8 livskra,igt samhälle.”

”Ängelholm ska ligga i 
täten!” 

Dag Thulin, Backahill

”En plats för fram=da 
entreprenörer i Ängelholm” 

Jerry Zander, Backahill

”Vi är en del av den nya 
=den” 

Svante Paulsson, Backahill

Karolina Wallin Brorsson 
Protosell


