
PARKSKOLAN
-Ängelholms nya mötesplats

Vi vill:

1. Knyta samman och stärka kopplingar i   
    staden 
2. Göra Parkskolan till målpunkt och mötesplats
3. Bjuda in parken i kvarteret
4. Erbjuda en riktigt bra boendemiljö
5. Anpassa och utveckla stadsbilden
6. Bygga hållbart och cirkulärt
7. Skapa förutsättningar för god funktionalitet  
    och genomtänkt genomförande

Vision
Med Parkskolan vill vi skapa en ny mötesplats och destination för Ängelholm. Vi vill förstärka 
platsens karaktär genom att bevara den främre delen av den befintliga byggnaden och tillföra nya 
delar till kvarteret som skapar en sammanhållen helhet och stärker stadsbilden. Med nya funktioner 
på plats i form av attraktiva bostäder, eftertraktade kontorslokaler och publika verksamheter i 
bottenvåningen mot parken, ökar vi till Ängelholms attraktionskraft. Med Parkskolan vill vi lyfta 
Stadsparken som stadens gröna hjärta och göra hela kvarteret till en symbol för den goda 
blandstaden.

1. Knyta samman och stärka 
kopplingar

När Parkskolan får nytt liv stärks en redan viktig nod 
i staden: Byggnaden ligger mitt i skärningspunkten 
mellan gågatan/Storgatan och järnvägsstationen/
Sockerbruksområdet/Nybrogatan/Skolgatan. 
Parkskolans och Stadsparkens uppgradering blir 
därigenom ett viktigt medel för att knyta samman 
och öka attraktionskraften för centrala Ängelholm. 

Livet på Storgatan ges en ny impuls när Kamengatan 
uppgraderas till gågata och Parkskolan tillför 
centrum nya funktioner. Likaså stärks den gröna 
kopplingen till Rönne Å när vi tillför nytt liv längs 
den tvärgående kopplingen från järnvägsstationen 
via Nybron och österut mot Rönnegymnasiet. Vi vill 
ta till vara på potentialen att utveckla stadslivet i 
Centrala Ängelholm genom att utveckla Parkskolans 
strategiska plats i staden.

Byggnad längs Lärkgatan rivs. 
Snittet läggs så att trappan mot 
f.d skolgård sparas.

Kvarteret kompletteras med två 
bostadshus. Höjd på byggnad 
mot Östergatan är öppen för 
diskussion

Taklandskap anpassas till 
befintligt men i ny tappning.

Öppna upp bottenvåning i 
befintlig byggnad och koppla 
till parken.

Bostäderna byggs med 
brandgavel för möjlighet till fortsatt 
kvarterstruktur söderut.

Situationsplan1:400

3. Bjuda in parken i kvarteret

Vi vill öppna upp Parkskolan mot Stadsparken och dra 
full nytta av de möjligheter som trafikomläggningen 
av Kamengatan innebär i form av ökad kontakt 
mellan skolbyggnad och park. 

Vi ser gärna en utveckling av Skol- och Nybrogatan 
till en grön länk mot Rönne Å och att Stadsparken 
utvecklas i samspel med den nya inramning mot 
söder som Parkskolans ombyggnad innebär. Med 
rätt utförande ska Stadsparken tillsammans med 
Parkskolan bli Ängelholms pulserande gröna hjärta.

Genom att även öppna upp Parkskolans söderfasad 
och erbjuda delar av det nya gårdsrummet till 
allmänheten, ser vi möjligheten att bjuda in grönskan 
från Stadsparken in på gården. Uppspaljerade 
träd mot Parkskolans gavel leder besökarna in 
i den gröna gårdsmiljön. Här skapas ett publikt 
rum i en intimare skala som kan bli ett intressant 
komplement till Stadsparken utanför. Gården får ett 
attraktivt söderläge som blir en naturlig förlängning 
av verksamheterna i skolans bottenvåning.

Bostädernas del av gården får en upphöjd gröning, 
som skapar ett rejält växtdjup och säkerställer att det 
finns förutsättningar för växter att trivas. Bostäderna 
i bottenplan får egna uteplatser inramade av 
grönska. Tillsammans ger det bostadsgården en 
påtagligt grön karaktär. Med den kringbyggda 
tegelarkitekturen är ambitionen att ge bostadsgården 
karaktären av en klosterträdgård.

2 . Ny målpunkt och mötesplats 

Genom att öppna upp och fylla Parkskolan 
med nytt innehåll, är vår intention att skapa en 
mötesplats för närområdet med innehåll av intresse 
för hela regionen. Ambitionen är att fylla skolans 
bottenvåning med ett koncept som gör detta till 
ett naturligt stopp längs gågatan, så väl som ett 
utflyktsmål för hela Skälderviks- och Bjäreområdet.

Vår tanke är att med hjälp av ett nytt bjälklag lyfta 
upp idrottshallens golv till gatunivå. Befintliga 
fönsteröppningar kan då förlängas nedåt så att 
rummet öppnas upp både mot parken och gården 
mot söder. Intentionen är att fylla detta med café och 
saluhallsfunktioner som både blir en mysig miljö att 
vistas i och skulle kunna fungera som ett skyltfönster 
för produkter som produceras i närområdet. Med en 
eventyta och flexibel möblering skapar vi möjlighet 
för en mångfald av aktiviteter över hela året.

Med hiss i ett nytt läge vill vi skapa bättre tillgänglighet 
för lokalerna på våningsplanen uppåt i huset. Här 
ser vi goda möjligheter att tillföra spektakulära och 
eftertraktade kontorsytor i en anrik miljö som kan bli 
en stor tillgång för näringslivet i Ängelholm. Genom 
att utveckla samverkan mellan kontorsytorna och 
caféet/saluhallen/eventytan i bottenvåningen kan 
den senare fungera som lobby och mötesplats för 
hela huset.



4. Erbjuda en riktigt bra 
boendemiljö

Genom att skapa en riktigt bra boendemiljö vill 
vi skapa värden och bidra till Ängelholm i rollen 
som attraktiv bostadsort. Vårt förslag innebär en 
mångfald av lägenhetstyper, alla med unika och 
attraktiva bostadskvalitéer.

Lägenheterna samlas kring den rymliga 
bostadsgården. Genom att de tillkommande 
byggnaderna koncentreras till kvarterets 
ytterkanter säkerställs goda dagsljusförhållanden 
och bostadsgårdens luftiga karaktär. Gårdens 
upphöjda läge markerar dess privata karaktär 
gentemot de publika delarna på den lägre nivån 
mot skolan. Samtliga trapphus når både gata och 
gård.

Längs fastighetens östra sida föreslår vi en 
långsträckt byggnadskropp med totalt 3 
trapphus. Byggnaden skärmar av trafikbullret från 
Östergatan mot bostadsgården. För att hantera 
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bullret och säkerställa goda bostadskvalitéer, 
blir alla lägenheter i den här byggnadskroppen 
genomgående från sida till sida. Samtliga 
bostäder får minst hälften av bostadsrummen mot 
gården och minst ett sovrum per lägenhet vetter åt 
den tysta sidan. Högst upp i byggnaden tänker 
vi oss etagelägenheter med radhuskänsla medan 
det unika gavelläget mot Stadsparken erbjuder 
tjusiga våningar över hörn.

Mot Lärkgatan där bullernivåerna är lägre, 
föreslår vi en flikig huskropp där de största 
lägenheterna vetter mot kvällssolen i väst. Dessa 
lägenheter påminner om atriumhus på höjden, 
med villakvalitéer och dagsljus från flera håll. I 
markplan erbjuds lägenheterna små förträdgårdar 
som ger liv åt gårds- och gatumiljön. Lägenheterna 
högst upp i den avtrappande byggnadskroppen 
får stora takterrasserna vilket skänker ytterligare 
kvalitéer till de boende.

5. Anpassning och utveckling 
av stadsbilden

Vi vill lyfta upp och ta till vara på befintliga 
stadsvärden. Med respekt och kreativitet vill vi 
skapa ett tillskott i stadsbilden där de tillkommande 
byggnaderna med modernt formspråk tydligt 
relaterar till den existerande skolbyggnaden. För 
att understryka den existerande Parskolans roll i 
stadsbilden och säkerställa en robust planprocess 
framåt, tar de nya tillskotten tydlig utgångspunkt i 
den befintliga byggnaden. 

Parkskolans södra flygel rivs till förmån för en 
ny byggnadskropp med bostäder. Den nya 
byggnaden får samma höjd och takfot som dess 
företrädare och den nya byggnadens låga flikiga 
fasad mot Lärkgatan förstärker gatans småskaliga 
karaktär. 

Den nya byggnaden mot öst relaterar till 
Östergatans något luftigare gaturum. Byggnaden 
placeras helt ute i gatulivet och husets lätta knäck 

ger gaturummet dynamik och karaktär. Byggnaden 
får en karaktärsfull gavel mot stadsparken som 
kompletterar den existerande skolbyggnaden och 
avslutar stadsrummet kring Stadsparken i hörnet 
mot sydost.  Den nya byggnaden träder tillbaka 
några meter mot norr för att på ett subtilt sätt visa 
vördnad för den gamla byggnaden. Även denna 
del får samma takfots- och nockhöjd som den 
existerande skolbyggnaden.

Tillsammans med det bevarade skolhuset skapar 
vi en helhet som understryker karaktären på det 
befintliga huset. Trots sin moderna karaktär lånar 
de nya byggnaderna mycket av sitt formspråk från 
nuvarande skolbyggnad. Det handlar exempelvis 
om de nya byggnadernas tegelfasader, sten-/
betongsocklar, materialpalett, skala och 
fasadkompositioner med växelspel mellan stora 
släta murytor samt koncentration av strategiskt 
utplacerade fönsterpartier.

Med påbyggnadsbara brandgavlar mot söder, 
vill vi säkerställa att en fortsatt förtätning av 
kvarteret är möjlig. För att sluta kvarteret och 
läka stadsbilden vill vi möjliggöra att en framtida 
utbyggnad av resterande parkeringsytor ska 
kunna ske i fasadlivet mot tillslutande gator. För 
att undvika framtida låsningar skärmar endast 
en lägre förrådsbyggnad av bostadsgården mot 
resterande asfaltsytor söder om fastigheten.
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Vy över uteservering i söderläge. Bevarad trappa blir en 
viktig del av den innegården
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Vy genom café i befintlig byggnad. Ett välkomnande café 
eller saluhall kan skapas genom att indrottshallens golv 
lyfts upp till gatunivå.

Vy över Lärkgatan. Den flikiga fasaden ansluter till 
gatans småskaliga karaktär.

Källarplan 1:400

Exempel på framtida användning:
Serviceyta för café/saluhall. Direkt koppling med intern 
trappa.

Entréplan 1:400

Exempel på framtida användning:
Ett publikt rum skapas i bottenvåningen i form av ett 
café/saluhall. Golvnivån höjs till marknivå för att stärka 
koppling med gatan men vissa hål lämnas där stora träd 
utnyttjar den höga takhöjden.

Plan 1 1:400

Exempel på framtida användning:
Nuvarande aula omvandlas till kontor med högt i tak.
Övriga rum blir mindre kontorsutrymmen och konferens-

Plan 2 1:400

Exempel på framtida användning:
Plats för mindre kontor samt konferensrum. Läktaren be-
hålls i befintligt skick.

Plan 3 1:400

Exempel på framtida användning:
Rum för kontor samt konferensrum.

6. Bygga hållbart och cirkulärt

Genom att komplettera Parkskolan med en 
kvartersstruktur som tydligt förhåller sig till den 
omkringliggande staden och den befintliga 
byggnaden, vill vi erbjuda en robust struktur som tydligt 
går att utveckla vidare. Genom att disponera tomten 
på ett sätt som skapar bästa möjliga bostadsmiljö, 
bygga vidare på befintlig kvartersbebyggelse och 
möjliggöra att kvarteret kan slutas även söder ut, 
säkerställer vi en byggnadsstruktur som håller över tid.

Vi vill gärna implementera tankar kring cirkulärt 
byggande redan från start i projektet. Exempelvis kan 
tegelstenar från den rivna delen av huset återanvändas 
i form av marksten på gården och markbeläggning 
när Kamengatan görs om. Boende uppmanas till 
en hållbara livsstil genom erbjudande om moderna 
mobilitetslösningar.

Genom att bevara och ge stora delar av den 
befintliga byggnaden nytt liv, ser vi till att återanvända 
stora kultur- och byggnadsvärden som därmed inte 
går förlorade. Med ett livscykelperspektiv utformas 
projektets nya byggnader på ett sätt som optimerar 
resursanvändandet både under uppförande- och 
driftsskedet.

7. Skapa förutsättningar för god 
funktionalitet och genomtänkt 
genomförande

Förslaget är utformat för att säkerställa bästa 
förutsättningar för god funktionalitet vid kommande 
bearbetningar och eventuellt genomförande. 

Kvarterets parkeringsbehovs för bilar tillgodoses via 
parkeringsgarage i källaren. Infart till parkering sker 
via invändig ramp från Lärkgatan. Handicapplatser 
och angöringsytor för färdtjänst placeras på markplan 
i första hand mot Lärkgatan där möjligheterna för 
angöring är som bäst, men bör gå att komplettera på 
andra platser i anslutning till tomten. 

Cykelparkering dimensioneras enligt kommunens 
P-norm och löses primärt på gården där platser både 
under och utan tak erbjuds.

Soprum för både bostäder och verksamheter i den 
gamla byggnaden placeras med fördel mot Lärkgatan 
där möjligheterna för angöring av renhållningsfordon 
är som bäst.

För att ge förutsättningar för ett optimalt P-garage 
och undvika att gårdsbjälklaget ska behöva vara 
körbart, föreslås det västra bostadshuset förses med 
så kallade Tr2-trapphus så att  utrymnings kan ske 
enbart mot Lärkgatan. För bostäderna mot Östergatan 
där samtliga lägenheter är genomgående, bedöms 
enklare trapphus vara möjliga. Utrymning för 
verksamhetslokalerna i den resterande skolbyggnaden 
löses med nya kompletterande hiss- och trapphus. Det 
är föremål för fortsatta studier.


