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vid en park i staden

Kontext
Parkskolan vid Stadsparken har alltid varit en unik, solitär
byggnad med pondus och ett innehåll som påverkat många
ängelholmare under mer än ett sekel.

Det känns mycket inspirerande och meningsfullt att nu ge
byggnaden nytt liv när skoleran har avslutats. Att behålla och
förstärka dess pondus och möte både med Stadsparken och
det nya kvarteret med bostäder och lokaler, som vi vill ska ge
ett både självklart och starkt stadsbyggnadsgrepp för
Ängelholms mest centrala delar.

I kvarteret Samskolan vill vi skapa ett stadsbyggnadsmönster
som bildar kvarter, gårdar, torg och stråk i en hierarki från
offentliga till halvprivata rum och ett bilfritt område med stor
tillgänglighet.

Koncept
Vi skapar ett kvarter med unik karaktär med plats för olika
personligheter, åldrar, familjekonstellationer och
verksamheter. Olika upplåtelseformer ger valmöjligheter och
fler kvaliteter.

Välkommen till Kv Samskolan 3 - här kan du känna dig
trygg och stolt att bo.
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Sektion

Våning 2-3
1:200

Vån 2/3

Fasad mot Lärkgatan

Fasad mot ÖstergatanUnika loftlägenheter
1,5 RoK på plan 2/3,
där Parkskolans befintliga
höga fönster tas till vara i
två plan.

LärkgatanÖstergatan

Rönne GrändLärkgränd

LärkgrändRönne Gränd

Inspiration, små lägenheter Kv Arkivet, Lunds Nation

Kamenstråket

Kamenstråket
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Vån 3,5

vid en park i staden
Arkitektonisk idé
Parkskolan får en bottenvåning med en stor
lokal som ska kunna inrymma olika publika
verksamheter. Tillsammans med övriga
befintliga våningar tillför vi nya bjälklag som
kan inrymma 21 små yteffektiva hyresrätter
med inriktning på den yngre generationen.
Den befintliga Birgit Nilsson salen med sina
höga välvda fönster ger förutsättningar för helt
unika loftlägenheter.

Exteriört  får Parkskolan nya högresta
öppningar på bottenvåningen. Den pampiga
entrén mot Stadsparken får ny dignitet när den
bildar genomgående huvudentré till
bostäderna tillsammans med den fullt
tillgängliga entrén från Rönne Gränd. Mot
Lärkgatan och Rönne Gränd kompletteras
fasaderna med smidesbalkonger och
takvåningen får nya kupor och takfönster.

Ett bekant ansikte med förstärkt karaktär.

Hållbara rum för människan
Hela projektets utformning bygger på att vi tillsammans med 3Hus vill skapa
långsiktigt hållbara rum för människan på alla plan; arkitektoniskt, miljömässigt,
socialt och ekonomiskt.
Miljömässigt strävar nybyggnationen mot Miljöbyggnad Silver med, bland
mycket annat, solceller på taken mot Lärkgränd.

I Kv Samskolan 3 ska det vara lätt att mötas och få kontakt med sina grannar i
gränderna, på torget, i den ”nya” Stadsparken och på gården. Likväl som du
har dina privata rum både ute och inne. Vi vill skapa maximala kvaliteter i
stadsrummen utan att ge avkall på varje individuell bostads egna kvalitéer.

Med Kv Urban har en parkeringsplats förutsättningar att förvandlas från en
öken till en spännande del av staden. Stadens mitt har blivit ett flertal rum
rikare. En ny bebyggelse som är variationsrik, tät och småskalig, modern och
platsanknuten - som markerar betydelsen av platsen i samhället och kommer
att ge många nya och gamla Ängelholmare ett riktigt bra boende, ett boende
som kommer att vara bekvämt, praktiskt, lättskött, hållbart och mycket vackert.

I Ängelholm på 2020-talet kommer man, likt nu, att kunna leva ett aktivt
småstadsliv. Centrum har fått nya kvarter med stor dignitet för Ängelholm.

"bostäder där
jag vill bo"

Kvarteret Urban är ett U-format stadskvarter med sin öppning mot
Parkskolan. Rönne Gränd kopplar ihop Parkskolan med de nya bostäderna.
Byggnaderna anpassas till platsens identitet och får ett gemensamt
arkitektoniskt, småskaligt formspråk där olika huskroppars egna identitet
understryks både i form och olika kulörer av tegel. Parkskolans röda tegel
bildar utgångspunkt. Volymerna varierar i 4 till 5 1/2 våningar där Parkskolans
taknock blir rådande när det gäller totalhöjd. Mot Östergatan blir fasaderna
något högre än mot Lärkgatans mindre skala. Gavelställda byggnadsvolymer
med sadeltak kombineras med långsidor och låglutande tak vilket skapar
arkitektur med en unik, robust karaktär. Utgångspunkten är Ängelholms lokala
skala och identitet kombinerat med att varje tid har sin arkitektur och vi vill se
dagens hus som en tydlig årsring på Ängelholms arkitekturstam.

Bostadsgården är något upphöjd och nås via en öppning från Rönne Gränd i
norr där man möts av det gemensamma växthuset, och en port från Lärkgränd
i söder samt bostadshusens genomgående entréer. Gården blir halvprivat för
de boende men bjuder även in grannarna i området via trappor och ramper.

Skalan är mänsklig och intim med tydlig rumslighet och ska innehålla; mycket
grönska, pergola med sittplatser och grill, plats för lek. Växthuset för urban
odling och fest. Nyttoväxter som inte bara är vackra, såsom bärbuskar och
fruktträd. Såklart vetter även privata uteplatser och balkonger mot gården. Fasad mot Stadsparken
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Våning 4
1:400

Våning 5
1:400

Illustrationsplan
1:400

Källare / garagevåning
1:400

Platsen i staden
1:1000

Bottenvåning
1:400

Vy från Lärkgatan

SAMMANFATTNING  
Parkskolan: Hyresrätter
Ombyggnad 1 RoK  10 st        30-37 m2

 1,5 RoK loft   5 st         48-63 m2

 2 RoK    6 st         42-57 m2

 Totalt   21 st
 
Kv Urban:  Bostadsrätter
Nybyggnad 1 RoK    1 st                    32 m2

 2 RoK    5 st          58-60 m2

 3 RoK  21 st          75-80 m2

 4 RoK  18 st      82-105 m2

 5 RoK    5 st    120-140m2

 Totalt   50 st

Parkskolan:
BTA ljus: 1483 m2

BOA:   938 m2

LOA:   191 m2

Kv Urban:
BTA ljus: 5061 m2

BOA: 4300 m2

LOA:     70 m2

 
Parkeringsplatser
Kv Urban: 40 st 0,8 P / Lgh
Parkskolan: 7 st 0,3 P / Lgh
Lokaler 5 P
Handikapplatser: 3 HCP
Cyklar i cykelrum: 210

Tvätt
Lokaler 190 m2

Lokal 70 m2
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 1    RoK  
 1,5 RoK loft  
 2    RoK  
 3    RoK  
 4    RoK  
 5    RoK
       Lokal

vid en park i staden

Stadsbyggnadsidé
Parkskolans huvuddel mot Stadsparken behålls medan vinkeln mot
Lärkgatan rivs. Detta öppnar för ett nytt stadsmässigt kvarter -
Kv Urban söder om Parkskolan. Vi vill förstärka både Östergatans
och Lärkgatans gaturum med vårt nya kvarter men också skapa nya
rörelsemönster i stans centrala delar. Tre östvästliga stråk bildas;
Norr om Parkskolan Kamenstråket som förlängs över Östergatan till
Rönneskolan, Rönne Gränd som binder ihop Parkskolan och vårt
nya bostadskvarter och Lärkgränd som bildar ett bilfritt gaturum
söder om vårt kvarter med busshållplatsen på Östergatan som viktig
målpunkt. Vi vill också föreslå ytterligare ett nytt stadskvarter i Kv
Samskolan 5, också detta med lokaler och bostäder.
I uppgiften ingår att ta hand om mötet med Stadsparken vid
Kamengatan. Detta ger förutsättningar för ett för Ängelholm nytt och
mycket viktigt offentligt rum.
Parkskolans bottenvåning som idag ligger under marknivå och
innehåller den gamla gymnastiksalen fylls upp för att kunna skapa
en större lokal med nya stilfulla öppningar mot Stadsparken och
torgbildningen öster om Parkskolan.
Utanför tävlingsområdet vill vi också föreslå en tegelpergola med
glastak som möter ett nytt innehåll i Stadsparken med en
aktivitetsyta med lek, boule och gärna en oval glaspaviljong med ett
café där självklart Engelholmsglass serveras. Här finns också en
offentlig toalett.
Ett önskemål, framåt, för oss är att kunna göra Stadsparken
”större” genom att öppna upp den mot omgivande gator som
kanske skulle kunna bli gångfartsgator. Skolgatans ”södervägg”
med matserveringar blir på så sätt en del av Stadsparken.
Stortorget och Stadsparken kan på detta sätt bli två mer likvärdiga
noder och stärka centrum.

Publika bottenvåningar
Kvarterets bottenvåning får förhöjd våningshöjd vilket medger
framtida lokaler i större utsträckning än vad vi föreslår initialt. Ett
flexibelt kvarter som kan leva med samhällets förändringar och
nya krav. Nu förlägger vi en lokal för tex en mindre butik, galleri
eller servering i det nordöstra hörnet mot Östergatan / Lilla Torg.
På den norra gavelfasaden vill vi också bidra till stadens
konstnärliga utsmyckning med en relief i tegelfasaden.

Bostäderna
Kvarteret består av flerbostadshus med 50 bostadsrätter i
varierande storlekar med betoning på 3-4 rum och kök.
Trapphusens entréer vetter mot omgivande gator och är
genomgående. Kvarterets utformning skapar lägenheter som har
rum mot den tysta gården, Rönne Gränd eller Lärkgatan.
Samtliga lägenheter präglas av en bra mix av praktiska
vardagslösningar med vackra siktlinjer och bästa möjliga
boendekvalitéer.

28/1000 BTA

Alla lägenheter blir orienterade i bra väderstreck med fin ljusföring
och har halvöppna till öppna planlösningar och de flesta även
med möjligheten att skilja av kök från vardagsrum utan att tulla på
möblerbarhet och boendekvalitéer. Självklart - generösa
balkonger och uteplatser.
På gården finns också ”cykelhuset” utrustat med servicestation
med plats att meka och laddning för elcyklar. Detta ska inspirera
till mer cyklande och ihop med kvarterets centrala läge, buss-
hållplats direkt utanför hoppas vi på ett minskat bilanvändande
och ett mera klimatsmart och hållbart samhälle.

Källaren
I källarvåningen finns cykelförråd, lägenhetsförråd, teknik och
bilgarage för 52 bilar med nedfart från Lärkgatan. Laddstolpar för
elbilar är en självklarhet. Bilplatserna är dimensionerade utifrån
gällande norm för de lite större bostadsrätterna med 0,8 pl/lgh
medan de små hyresrätterna får 0,3 pl/lgh vilket borde vara
tillräckligt. Vi ser gärna också att kvarteret kopplas till en bilpool.
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