
ISLAGGEN 1 MARIA STATION - BESKRIVNING AV PROJEKTET 

Tornet bygger lägenheter för alla med ambitionen att ”här börjar någons hemlängtan”. 

Det är år 2040 och ett par sitter på en filt i Gröningens sköna gräsmatta och blickar ut mot Kronoborgs 
Slott på andra sidan sundet. De är kära och planerar och drömmer om sitt framtida boende:  

”Jag känner hemlängtan till mitt barndomshem i kv. Islaggen vid Maria Station. I vårt kvarter fanns 
två skulpturala tegelhus med murgröna och vinrankor på fasaderna. När jag cyklade hem från 
stationen försvann nästan husen bland lövskogen i Gyhults grönska. Tegelhusen hade grått och rött 
tegel och var i fyra våningar. Min pappa sålde sin dieselbil och köpte en elcykel som han tog till 
Pågatåget till Landskrona där han jobbade. Mamma cyklade till Stadsbyggnadskontoret vid 
Knutpunkten. Butik och skola fanns i närheten. Vi barn hade nära till naturen i Gyhults skog och 
stadsdelens alla lekplatser. På en lekplats fanns en kopia på färjan Kvick som gick till Parapeten bl.a 
under bostadsmässan H55. Detta berättade min morfar som bodde i samma trappuppgång som vi när 
han blev gammal. Jag älskade att leka i växthuset på våran gård där morfar odlade grönsaker. Vi 
odlade också på balkongen och hade egen odlingslott. På gården växte fruktträd och bärbuskar. Det 
kändes som att bo på landet och vi kände inget behov av en sommarstuga. Vi cyklade ner till 
Gröningen och badade på somrarna. På hustaket fanns en terrass bland solceller och grön sedum med 
utsikt över landskapet. Solcellerna gav elektricitet till värme, varmvatten och elcyklar. Även bilpoolen 
fick el från solcellerna. I garaget fanns en verkstad, hobbyrum, teknikcentral och förråd. Hobbyrummet 
var ljust och där hade vi barnkalas, bytte kläder och böcker. I verkstaden kunde man låna verktyg och 
fixa sin cykel. Genom teknikcentralens stora fönster såg man alla apparater och kunde läsa temperatur 
mm. Det kändes innovativt och framtidstänkande. Jag längtar tillbaka, kan vi inte försöka få en 
lägenhet vid Maria Station.”  

 

FASADMATERIAL OCH KULÖRER 

För att skapa variation kombineras olika färger på tegel med puts. Grå toner av tegel kombineras 
med klassisk mörkrött (se referens Lundgrens Trädgårdar). Tegel och puts i kombination samt 
detaljer i trä eller skivmaterial. Förutom olika murningsteknik på entrépartier, fönsterpartier, 
fönsterbröstning kan socklar, takfötter betonas med avvikande murförband. Som kontrast till 
tunga murverk kan dörrar och detaljer i trä ge en mjuk och varm känsla. Murkrön och takfot får 
detaljbearbetad murutformning. Taken har relativt brant lutning för att inrama fläktrum. På syd- 
och västvända tak sätts solcellshybrider, övriga tak har sedum.  
 
Hängrännor och stuprör i Aluzink eller Plannja zinkgrå. Husen har en sockelvåning i grått tegel 
(W 450). Balkongfronter i gråblästrat glas i stålramverk för att ge insynsskydd. Mellan balkonger 
skapas avgränsning som möjliggör gröna växter att klättra. Färgtema i trapphus från Le Corbusier 
1927 med mättade jordfärger i rött, grön och blågrå. NCS: S 3020-Y60R rött, S 3010-B90G 
grönt och S 3010-B blågrå.   
 
 



UPPLÅTELSEFORM  

Den tillåtna bruttoaren motsvarar ca 55 lgh där bostadsrätterna i vårt tänkta koncept har 100 
kvm BTA och hyresrätterna 80kvm BTA. 35 lgh i bostadsrätt motsvarar 3500 kvm och 20 lgh i 
hyresrätt motsvarar 1600kvm BTA. Tornet samarbetar ofta med både brf och andra 
fastighetsägare i olika GA-anläggningar. Det kan avse följande: trädgård, garage, sopanläggningar, 
sopsug, sopkasuner, driftenheter, ytor med vägar osv. Delägarna får andelar av anläggningen och 
delar på kostnaderna enligt andelstal. Varje andelsägare utser representanter som ska representera 
andelsägaren. Andelsägarna utser vem det är som ska svara för redovisningen, löpande förvaltning 
mm. Investeringar och driftskostnader fördelas enligt respektive parts andelstal. I följande 
fastigheter jobbar Tornet enligt ovan: Amhult, Hyllie, Koggen, Sundbyberg, Vidar, Stagseglet och 
Tegnérlunden. I projekt Islaggen kommer vi bygga såväl bostadsrätt som hyresrätt. 

PARKERINGLÖSNINGAR 

Genom våra mobilitetsåtgärder räknar vi med ett parkeringsbehov på 0,6 platser per lgh. Detta 
innebär ett parkeringsgarage på 33 platser som vi placerar under och emellan punkthusen. 
Hyresrätternas behov löses främst genom mobilitetslösningar. Garaget ligger förhöjt över marken 
för att ge ljusinsläpp och ge korta ramper för bilar och cyklar. Gårdsbjälklaget trappar ner med 
gröna trappor mot omgivande mark. 

I detta område, med sin närhet till stadens centrala delar och till god tillgång på kollektivtrafik, 
finns all anledning att med hållbara mobilitetslösningar hålla antalet bilar väldigt lågt. Målet bör 
vara att de boende inte har behov av bil för sina vardagsresor och att resorna till och från kvarteret 
i så stor utsträckning som möjligt skall ske till fots, cykel eller med kollektivtrafik. För de resor 
som måste ske med bil har de boende möjlighet att boka elbil genom områdets bilpool.  

Våra åtgärder: 

- De boende ges tillgång till väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar med möjlighet 
att ladda batterier till elcyklar.  
- I kvarteret finns en kombinerad cykelverkstad och verkstad med möjlighet att låna/dela 
verktyg och enklare maskiner så som borr och skruvdragare etc. Främjar både hållbara 
transporter och resurseffektivitet genom delningsekonomi. 
- Till fastigheten hör ett antal gemensamma bilar som utformas som en elbilpool. I hyran 
ingår medlemskap i bilpoolen samt i elcykelpool. De boende ges även tillgång till låd- 
eller lastcyklar som underlättar vid matinköp i närliggande butiker. 

Den övergripande målsättningen för mobilitetsplanering är att majoriteten av vardagsresorna ska 
ske till fots, med cykel och kollektivtrafik. Detta gynnar minskade utsläpp av CO2, men gynnar 
även hälsa, jämställdhet och kostnadseffektivitet. Våra mobilitetsåtgärder syftar till 
att både minska behovet av resor med bil till förmån för kollektiva transporter. 



SOLENERGISYSTEM  (Se även ref. projekt Kv. Triton) 

Att bygga och förvalta fastigheter både klimatsmart och energisnålt är en av de absolut viktigaste 
utmaningarna idag för alla fastighetsägare. För att nå EU:s viktiga energi- och klimatmål, att 
effektivisera energianvändningen med 20 procent och öka andelen förnybar energi till 20 procent, 
krävs ny kompetens och nya arbetssätt. Våra bostadshus kommer att ha solpaneler på taken för 
elproduktion. Solenergisystemet  producerar värme och elektricitet lokalt med mycket hög 
verkningsgrad och minimerar behovet av köpt och distribuerad energi. Kombinationen av 
värmepump, fjärrvärme, geoenergilager och solhybridsystem ger våra kvarter unika möjligheter att 
använda solenergi på bästa sätt. Dessutom skapas stora möjligheter att proaktivt välja energislag 
med minsta möjliga miljöpåverkan. Det stora elöverskottet, främst sommarhalvåret samordnas 
med elleverantören. Elöverskottet ger ett plusenergiprojekt som kan ladda elbilar och elcyklar. Vi 
planerar alltid för elbilspool och laddstationer i våra kvarter. 

PRELIMINÄR TIDPLAN 

Byggherrarnas arkitekter arbetar fram erforderliga bygglovhandlingar som lämnas in till 
byggnadsnämnden sommaren 2019. Övriga handlingar enligt kommunens krav detaljeras som 
systemhandling och förfrågningsunderlag. Kommunens bygglovsgranskning innebär att 
kompletteringar och justeringar kan behöva göras. Vi kommer att lägga stor energi på att 
underlätta kommunens arbete. Det innebär att våra deltagande arkitekter, projektörer och 
kontrollansvariga presenterar och genomför en väl förberedd granskningsprocess tillsammans med 
kommunens bygglovsgranskare. 

Bygglov hösten 2019 

När alla handlingar är godkända och Byggnadsnämnden gett startbesked kan färdigprojektering 
och byggarbeten påbörjas, vilket beräknas ske hösten 2019. 

Byggande 2020 och 2021.  

Inflyttning kan ske våren 2021. 

 

KONTAKTUPPGIFTER www.tornet.se 

Projektledare Henrik Oretorp   henrik.oretorp@tornet.se   0737-199298 

Förvaltningschef Monika Wintoft   monika.wintoft@tornet.se   0727-363969 

Folke Bernadottes väg 445, 256 57 Helsingborg      

                                                                                                                                                                                            







ISLAGGEN 1 MARIA STATION - GRÖNA VÄRDEN 

Biologisk mångfald 
Utöver att träd och buskar i sig är en viktig del av den biologiska mångfalden så utgör de också 
livsmiljö åt andra växter och djur. Stor variation av lokalt förekommande träd, buskar och 
perenner som dessutom gärna får vara bär- och/eller nektargivande. Man kan även välja arter som 
är värdväxter för insektslarver. Om träd eller buskar planeras på bjälklag är växtbäddens tjocklek 
och uppbyggnad avgörande för grönskans kvalité. Gräsmattor är bra att spela boll och ha picknick 
på, men annan vegetation är bättre för den biologiska mångfalden. Därför är det bra att anlägga 
gräsmattor bara där man är ute efter just de funktionerna. Ett bra sätt att förbättra kvalitén på en 
grönytas biologiska mångfald kan vara att tänka i biotoper. En biotop, eller naturtyp, är ett 
avgränsat område med en specifik sammansättning av mark, vatten, växter och djur. Vid 
anläggandet av en biotop är det enklast att utgå ifrån platsens förutsättningar när det gäller såväl 
jordart som klimat.  
 
Ett sätt att stärka den biologiska mångfalden på en plats kan vara att skapa boplatser åt djur. Det 
är bra att låta en del av bostadsgården vara vild så att grönskan blir en naturlig boplats. Genom 
trädplanteringar kan mängden partiklar i stadsluften minska med så mycket som 70%. Barrträd 
är bäst på att filtrera bort partiklar medan lövträd absorberar mer gaser och tål luftföroreningar 
bättre. Därför blandar vi löv- och barrträd. Forskning visar att grönska har stor inverkan på 
människors hälsa och välbefinnande. Att vara i gröna miljöer minskar stress, förbättra kondition 
och rörlighet samt öka koncentration och inlärning. Grönområden har dessutom stor inverkan på 
människors trivsel och välbefinnande. Att ha tillgång till grönska nära bostaden är betydelsefullt, 
inte minst för de människor som inte kan förflytta sig så långt som gamla, barn och sjuka. 

Dagvattenhantering 
I en stad med många hårdgjorda ytor infiltreras endast ca 10% av årsnederbörden. Hur mycket 
vatten som kan infiltreras i dagvattensystemet beror på platsens jordart, en sandjord tar snabbt 
upp stora mängder vatten medan infiltration genom en lerjord är svårare. Genomsläppligheten 
blir avsevärt bättre om växter med djupgående rötter planteras. Det är bra att använda så mycket 
genomsläppliga material som möjligt till parkeringsplatser, gångar och andra hårdgjorda ytor. 
Täta ytor kan avvattnas till omkringliggande markvegetation genom höjdsättning och det vatten 
som marken inte tar upp direkt kan samlas i dammar eller fördröjas genom en långsam avrinning 
i bäckar eller diken.  

En målsättning med höjdsättningen är att vara så nära befintliga höjder som möjligt för att 
minimera massförflyttningar. Hållbara lutningar för gator och dagvattenstråk så att gator och 
byggnader inte översvämmas vid kraftiga (100-års) regn. Höjdpunkter inom de enskilda kvarter 
kan underlätta dagvattenhantering samtidigt som en nivåskillnad mellan golv och gata kan skapas 
utan att tillgänglighet för rullstolsburna omöjliggörs.  
 



Dagvattenstrategin består av fyra delmål:  
- Minimera översvämningsrisken för nedströms recipienter (höjdsättning) 
- Minimera risken för översvämningar på fastigheter inom området (höjdsättning) 
- Dagvattnet som lämnar området ska hålla minst samma kvalitet som det höll innan   
  området exploaterades (dagvattenhantering) 
- Dagvattnet och dess anläggningar utformas så att de blir en tillgång vid både regn  
  och uppehållsväder (gestaltning, dagvattenhantering) 
Visionen är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med öppna dagvattenanläggningar som 
är väl integrerade i stadsmiljön. En hel del av de gemensamma fördröjningsytorna kommer att 
utformas som så kallade multifunktionella ytor som kan utnyttjas för andra ändamål då de inte 
används för fördröjning av dagvatten. För att säkra och förbättra mikroklimat, lufthygien, 
jordkvalitet och vattenbalans eftersträvar vi en grönytefaktor på 0,5 i vårt bostadskvarter. 
 
Fasadgrönska och solcellstak 
Fasadgrönska är, precis som annan växtlighet, ett tillskott till den biologiska mångfalden. 
Fasadgrönska bidrar till vattnets kretslopp när vatten sugs upp genom växternas rötter för att 
sedan avdunsta tillbaka till atmosfären. Precis som annan grönska så kyler fasadgrönska ner den 
omgivande luften genom avdunstning. För att öka fasadgrönskans skuggande effekt kan man låta 
den växa på ställningar som sticker ut från fasaden. Skugga från fasadgrönska minskar behovet av 
att använda energi till kylning av inomhusluften. Fasadgrönska bidrar till ett grönt intryck av 
staden, inte minst eftersom den ofta befinner sig i ögonhöjd. Våra tak kläs med solceller för att 
ingå i vårt solcellssystem, som redovisas i referensprojekt och beskrivs mer under solenergisystem. 
Förutom att taken kläs med solceller finns en gemensam mötespunkt i form av en takterass. 
Övriga ytor beläggs med sedum för att skapa en grön karaktär. 

Odlingsmöjligheter för de boende 
Att odla lokalt i vårt bostadskvarter är en resurssnål form av närrekreation, ger hälsosam motion 
och en inriktning mot ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Närodling av grönsaker och fruktträd 
bidrar till hushållsekonomin och är en populär hobby. Att skapa odlingsmöjligheter i kvarteret är 
att tillfredsställa ett mänskligt behov och föra en lång tradition vidare. 
 
På våra gårdar planteras äppelträd, päronträd, körsbärsträd och krusbärsbuskar, vinbärsbuskar, 
hallonbuskar mm. Våra boende älskar att odla på balkonger och på små odlingslotter mellan 
husen. Intresset blir en social resurs där de boende möts. Gröna utemiljöer ger de boende trygghet 
och avkoppling i närmiljön. Funktionshindrade, barn och äldre ska ges tillgänglighet till såväl 
odlingslådor som gårdens aktiviteter. Här är det viktigt att gården erbjuder en trygg och 
variationsrik miljö som fungerar såväl vinter som sommar under hela dagen, i olika väder och för 
alla åldrar. Vi skapar olika typer av gröna mötesplatser för de boende. Ett växthus på gården blir 
en naturlig social mötesplats för de som har gröna fingrar. 
 



ISLAGGEN 1, MARIA STATION

Kv. Sälgen, Västerås
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DANSK DESIGN, SOLCELLER, FÖRSKOLA OCH MOBILITET

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden och utgör tillsammans 
med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden 
som fullt utbyggt kan komma att innehålla ca 4 000 lägenheter. Hela stadsdelen skall 
utgöra det senaste inom hållbart byggande, gröna gårdar, trähus, miljörum, solceller, 
bil- och cykelpooler och nytänkande överhuvudtaget. Kv. Triton byggs med mycket höga 
ambitioner inom klimateff ektivt byggande, social hållbarhet och med grön design i fokus.

Kv. Triton får egen förskola med 4 avdelningar i bottenvåningen och totalt 101 hyres-
lägenheter, fördelat på ettor till fyror. Tornet vill skapa en unik klimateff ektiv grön fast-
ighet med hyresrätter och förskola ihop med dansk design. Tornet är långsiktiga ägare 
med egen bostadsförvaltning och satsar på miljön och låg energiförbrukning. 
Kv. Triton har cykelparkering på loggior i fasad. Cykel- och bilpool samt eldriven last-
cykel, cykelkärror och gästcyklar ingår i vår mobilitetsplanering.

                                                         Kv. TRITON, VÄSTERÅS

Tornet erhöll marktilldelning i hård konkurrens tack vare sina meriter i hållbart byggande och design. Infl yttning 2018

Arkitekt: LOOP Architects, Me  e Nielsen 

 ONEN Architects,  Lars-Frank Nielsen.
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SOLENERGISYSTEM I SAMVERKAN MED KTC

Solhybridsystemet producerar värme och elektricitet lokalt med mycket hög verkningsgrad 
och minimerar behovet av köpt och distribuerad energi. Kombinationen av värmepump, 
fj ärrvärme, geoenergilager och hybridsolsystem ger området unika möjligheter att använda 
solenergi på bästa sätt. Dessutom skapas stora möjligheter att proaktivt välja energislag med 
minsta möjliga miljöpåverkan.

Sommartid kyls solhybriderna av både värmepumpen och geoenergilagret vilket ger upp till 
20% högre soleleff ekt. Varmvatten kan då genereras till hög verkningsgrad och geoenergi-
lagret återladdas kraftfullt. Alternativt produceras varmvatten med fj ärrvärme om miljöpåver-
kan och prisbild talar för det.  
Höst och vår arbetar värmepumpen i huvudsak som vätske/vatten-värmepump mot solhy-
briderna och avlastar därmed geoenergilagret. 
Vintertid jobbar värmepumpen främst mot geoenergilagret. Hybriderna används givetvis för 
elproduktion och även för värmeenergi om utetemperaturen är högre än borrhålstemperatu-
ren. Fjärrvärme kan användas vid mycket stora energibehov, det kan bidra till en minimalis-
tiskt dimensionerad värmepumpsanläggning. Vilket skapar betydligt lägre miljöbelastning i 
hela anläggningens livscykel.

Geoenergilagret används vid kall väderlek och ger då värmepumpen bästa möjliga förutsätt-
ningar till mycket hög verkningsgrad tack vare högre årsmedeltemperatur på borrhålslagret. 
Den minimalistiska värmepumpsanläggningen och återladdningen från solhybriderna 
sommartid möjliggör ett geoenergilager med extremt mycket mindre geografi sk utbred-
ning. Hjärtat av anläggningen är styrsystemet som integrerar alla delar utefter temperatur 
inom och utomhus, miljöpåverkan för olika energislag, väderförhållanden och energitaxor. 
De stora solcellsbeklädda takytorna i söderläge skapar möjlighet att bygga ett system som 
hanterar lokalt producerad elenergi till både boende och fastighet. Elöverskottet, främst 
sommarhalvåret måste samordnas med elleverantören innan det sker en produktutveckling 
av att kunna lagra energiöverskottet i lokala batterier. Möjlighet för laddning av elbilar och 
elhybridbilar kommer att fi nnas.

HÅLLBARHETSARKITEKT
Vår hållbarhetsarkitekt i kvarteret Triton är Mette Nymann på LOOP Architects med 
hänsyn till hennes gedigna kompetens inom hållbarhet. Mette har ritat Tornets projekt i 
kv. Triton i Västerås och tävlingsprojektet Brunnshög i Lund. Mette är Tornets rådgivare 
i grön hållbar design. Mette har erfarenhet av LCC och BREEAM samt social integra-
tion som en grundpremiss. Mette har tidigare varit miljödesignchef på C.F. Moller. 
Mette har skapat fl era hållbarhetsprojekt som prisbelönats. Hon är specialist på “Cradle 
to cradle”-design och med detta koncept deltagit i det vinnande teamet av Nordic Built-
tävlingen om Norges mest gröna kontorshus i Olso.

Sol, vind och vatten

Systemskiss

                            INFLUENSER FRÅN Kv. TRITON, VÄSTERÅS
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                                              SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA  

SKULPTURAL ARKITEKTUR MED GLASAT TRAPPHUS

Projektet Söderhöjden ligger högt och fritt så att ljuset och solen når ända in i lägen-
heterna. I området fi nns mysiga Tallbohovsparken med fotbollsplan, tennisbana, ny-
byggd lekplats, plaskdamm och grillplats. 

Projektet utgörs av fyra skulpturala punkthus som består av två samverkande 10 m 
breda huskroppar som omfamnar en transparent galleria/korridor. Gestalningskonceptet 
är ”Hus i park” som ger luft och rymd. Husen är orienterade i nordsydlig riktning och 
inbördes förskjutna för att maximera solinfallet på balkongerna. De två skivorna i varje 
huskropp är 5 resp. 6 våningar.  Alla 120 lägenheter har balkong eller uteplats. Totalt 
uppförs 40 tvåor om 55 kvm, 40 treor om 64 kvm och 40 fyror om 82 kvm. Husen 
färdigställdes år 2016. Arkitekt: Tornet, Contekton Arkitekter / Total arkitektur

Högt läge med utsikt över stadslandskapet. Huskroppar grupperade mot e   gemensamt glasat trapphus.
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GENERATIONSBOENDE, ADDITIONSLÄGENHETER OCH 
FLEXIBEL PLANLÖSNING
Människor med olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar skall kunna 
hitta ett boende som passar just dem. För att kunna erbjuda alla generationer och hus-
hållsstorlekar bostad krävs stor variation av lägenhetstyper.  

I exemplet nedan kan alla generationer bo, från studenter till pensionärer i allt från små 
compact living studios till stora lägenheter med 4 rum. Idag saknas ofta lägenheter för 
annorlunda familjekonstellationer som bonusfamiljer, generationsboende, kompiskon-
trakt och additionslägenheter.

Flexibla lä  väggar för 
bonusfamilj med en 
addi  onslägenhet in  ll. 

Addi  onslägenhet för
bonuspappa eller
bonusmamma

Äldre med 
hjälpbehov

Familj med 
förälder med 
hjälpbehov

Föräldrar  ll BmSS

BmSS- boende in  ll
föräldrar

Äldre par med hjälp-
behov eller som stöd 
 ll barnbarn

Familj som 
behöver eller
vill ha stöd

3 ROK

1 ROK

2 ROK

4 ROK

                 INFLUENSER FRÅN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA
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                                           Kv. INFANTERIET, HELSINGBORG   

SOLCELLER, TEGELARKITEKTUR OCH TRYGG GÅRD

Kvarteret Infanteriet har 2 gatuhus i 5 våningar mot Vasatorpsvägen och 2 punkthus 
i 7 våningar i kvarterets norra del. De fyra husen omsluter en gemensam trygg gård 
med cykelparkering, lekplats och uteplatser för marklägenheterna. Från Vasatorpsvägen 
når man gården genom en välkomnande portal. Totalt fi nns 110 yteff ektiva lägenheter 
fördelade på 1 ROK till 4 ROK. Planlösningarna har öppna samband mellan kök och 
samvaroytor för ökad gemenskap. 
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                                LUNDGRENS TRÄDGÅRDAR, HALMSTAD    

INDUSTRIARKITEKTUR MED UNIK GJUTERIHISTORIA

Projekt Lundgrens Trädgårdar omfattar tre gröna stadskvarter  som Tornet bygger 
tillsammans med kommunalägda HFAB. Tornets del omfattar 151 lgh i de två nord-
västra kvarteren. Mot järnvägen  och mot norr ligger ett lamellhus som en skyddande 
arm mot järnvägsbuller och nordanvind. Fem trapphusenheter har olika tegelkulörer. 
Solceller på taken. Alla lägenheter har balkong åt söder. Mellan Tornets och HFAB:s 
kvarter har vi placerat 3 stadsvillor med lägre byggnadshöjd. Även de i olika tegelkulö-
rer. De 151 lgh fördelar sig på 54st 1ROK, 65st 2ROK, 28 ROK och 4 st 4ROK. 

En stor grön gård med rikligt av växtlighet blir en social mötesplats



TORNET BOSTADSPRODUKTION AB
Riksbyggen och Folksam har sedan 2010  llsammans med Peab och Balder e   

gemensamt ägande i Tornet Bostadsproduk  on AB i sy  e a   producera a  rak  va 
och miljövänliga hyresrä  er i de större städerna. Sedan 2010 har Tornet färdigställt 

projekt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Helsingborg. 
Läs mer på www.tornet.se

Kungsbron 21  Folke Bernado  es väg 445  Arenagatan 14 B 
112 22 Stockholm  256 57 Ramlösa     215 33 Malmö
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