
Upplev grannskapets fördelar och gemenskap

I det gamla plantskoleområdet mitt i Ystad 
uppförs nu en blandning av hyresrätter och 
bostadsrätter av åtta olika byggare. Här kan 
du leva och röra dig i gröna miljöer, med 
exotiska träd i gaturummen och omgiven av 
både den naturliga Dammhejdeparken och 
den mer dramatiska Abrahamsfältsparken. 
Det här blir en av Ystads grönaste stadsdelar 
och ett fint tillskott till strövområden nära 
stadens centrum. Busshållplatsen finns 
alldeles utanför Trädgårdsstadens entré på 
Malmövägen. Du tar dig enkelt till stranden, 
tåget, skolan, teatern, biblioteket, arenan, 
Sandskogen eller Dag Hammarskjölds park 
och mataffären ligger rakt över Malmövägen. 

Trädgårdsstadens allmänna platser är gröna. 
Gaturummen kommer att kantas av den 
färgstarka Cinnoberapeln och Humleboken 
med de vackra kottarna. Cykelvägarna rör sig 
vid sidan av grönskan i Dammhejdeparken 
utmed den karaktärsfulla raden av svarttallar. 
Vid entrén finns ett magasin som samlar 
regnvatten där man snart kan sitta under 
sekvojor och bokar. Platserna runt den vackra 
mispeln och de majestätiska mammutträden 
ska förgyllas med nya planteringar.

Gröna punkter

För att få bygglov i trädgårdsstaden måste ”gröna 
punkter” uppfyllas. Det betyder att man även inne 
på tomterna kommer att hitta gröna lösningar 
och inslag. Kvarteren omgärdas av en variation 
av häckar och tomterna innehåller fruktträd, 
gröna väggytor, växthus och genomsläppliga 
ytor. Möjligheter till odling kommer att finnas 
inom många fastigheter. Man tar hand om 
dagvatten i genomsläpplig mark för att minska 
belastningen på ledningssystemet och på det 
sättet minska risken för översvämning vid skyfall. 

En stor mängd gröna ytor med varierad 
vegetation anläggs. Detta ökar den biologiska 
mångfalden, skapar boendemiljöer med 
högre luftfuktighet och en bekväm variation 
mellan sol och skugga. Nära husens entréer 
kommer det att finnas trygga cykelparkeringar 
som gör att det är lätt att välja cykeln. Några 
fastigheter kommer att ha möjlighet till bilpool. 
Det innebär att man har tillgång till bil men 
bara betalar när man har behov av den och 
att fler kan dela på samma bil. 

Poängsystemet för de gröna punkterna:

P-plats som är genomsläpplig för dagvatten - 1 p
Vegetation med låg diversitet 100 m2 - 1p
Yta med vegetation av hög diversitet 5+ m2 - 2 p
Fördröjning av dagvatten inom fastighet vid ett 
20-årsregn - 8 p
Plantering av odlingsvärt träd - 2p
Plantering av stort träd - 5p
Odlingslott 1 m2 - 1p
Drivbänk - 1p
Orangeri eller växthus - 4p
Häck 5 m - 1p
Grönt plank 10 m2 - 1p
Odling inom byggnad 1 m3 växtsubstrat - 5 p
Fasadgrönska 20 m2 - 2p
Takgrönska 10m2 tunn/tjock växtbädd - 2/4p
Solel 10 % av fastighetens elbehov - 10 p
Cykelparkering för 50% av antalet bostäder, 
skyddad, trygg och med elanslutning - 5p
Medlem i bilpool - 5p
Billaddare 50% av antalet bostäder 4 p
Snabbladdare till bil - 10 p
Kvartersnära avfallshantering med 8 fraktioner - 7 p

DEN GRÖNA STADSDELEN DET HÅLLBARA LIVET

TRÄDGÅRDSSTADEN YSTAD
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Dammhejdeparken är en tidigare trädgård 
till värdshus och senare till villa Solbacken. 
Trädgården har utvecklats till skog och genom 
nyanlagda slingrande stigar är den tillgänglig 
för alla. I Dammhejdeparken finns ett för Skåne 
naturligt växtmaterial och det här blir områdets 
naturpark. 

Den nuvarande vegetationen består av 
högresta träd, buskar, lök och spännande flora. 
Parken kommer att fortsätta utvecklas till en 
alltmer tillgänglig park när de olika platserna 
inom parken röjs fram successivt under en 
20-årsperiod. Här prioriteras flora och fauna 
och ingreppen för att tillgängliggöra parken 
ska vara så små som möjligt. Vid den stora 
boken finns en sittplats och i skottskogen 
kommer några kojor att byggas. 

Abrahamsfältsparken är den tidigare 
trädgårdsmästarens trädgård. Här finns 
redan många exotiska och ovanliga träd och 
uppvuxna miljöer som lätt kan överblickas 
från den nyanlagda gångvägen. Även 
Abrahamsfältsparken ska utvecklas över 
tiden och målet är att förädla de befintliga 
platserna. 

En utvecklingsplan har tagits fram som visar 
hur parken ska skötas fram genom röjningar 
och mindre nyplanteringar av spännande 
vegetation. 

Parken kommer att bli dramatisk, exotisk och 
med stora skillnader i ljus och skugga - det 
öppna och det slutna. Parken kommer att bli 
dramatisk, exotisk och med stora skillnader i 
ljus och skugga - det öppna och det slutna. Här 
hittar man olika spännande träd som tulpanträd, 
douglasgran, kryptomeria och ponderosatall 
och man kan kan hitta bambugången, 
körsbärsrummet, det hemliga rummet med 
stenblocket och lekrummet under hängboken. 

Prosthagen, den befintliga parken, får ett 
tillskott i form av roliga lekytor, sittplatser, 
höjdskillnader och fruktträd i den nya delen.
Denna ligger på andra sidan av cykelvägen 
Prostgången och här skapas parken kring tre 
befintliga träd och ett gammalt äppelträd som 
flyttats från Einar Olssons trädgård. I den soliga 
södervända slänten kommer det finnas plats 
för odling och sittplatser och i söder finns ett 
nytt magasin för dagvatten. 

Vattnet samlas och fördröjs för att minska 
riskerna vid skyfall. Muren ingår i ett balans- 
och rörelsestråk runt den nedsänkta ytan 
där man på ett lekfullt sätt kan ta sig runt i 
anläggningen genom att kliva på stenar och 
låga betongmurar. I Prosthagen planteras 
körsbärsrader, äkta valnöt och buskar som 
drakvide och häggmispel. 

Spännande i Abrahamsfältsparken
A. Hängbok, Fagus sylvatica ’Pendula’
B. Himalayabjörk, Betula utilis var.  jaquemontii ’Doorenbos’   
C. Tulpanträd, Liriodendron tulipifera
D. Bergkörsbär, Prunus sargentii
E. Jättetuja, Thuja plicata
F. Praktmagnolia, Magnolia x soulangeana. 
G. Douglasgran, Pseudotsuga menziesii. 
H. Balsampoppel, Populus balsamifera. Balsampoppel,     
I. Mammutträd, Sequoiadendron giganteum. 
J. Mispel, Mespilus germanica

Naturnära i Dammhejdeparken
Denna vandring startar vid Mispeln (1) och 
vi rör oss mot Dammhejdans östra kant. Här 
träffar vi på de gamla lönnarna och bekantar 
oss med lavar på träd och stenmurar (2). 
Därefter söker vi oss in i gläntan (3) och tittar 
på brynen och de arter som växer där, bland 
annat de stora askarna(4) som har en känslig 
natur under sig som vi inte vill störa. Vi följer 
stigen norrut mot salix- och hasselområdet 
(5&6) och informeras om vikten av dem som 
tidiga blommare för pollinatörer och vikten av 
kvistar på marken för igelkottar, fåglar och 
insekter. I gränsen till ros- och hagtornslunden 
(7) står en lindrad (8) som en gammal rest av 
den gamla tomtgränsen. Vi fortsätter på stigen 
till lekytan med hasselraden (9). Därifrån ger 
vi oss ut på Backaleden (10) och går söderut 
längs Dammhejdeparken. Vi letar oss in i parken 
igen genom ”hagtornstunneln” (11) till gläntan 
och därifrån tar vi oss till den stora boken (12) 
med sin skuggande majestätiska krona.  Ett 
av många sätt att skaffa sig att skaffa sig en 
konkurrensfördel.

PARKERNA VÅRA VANDRINGAR

TRÄDGÅRDSSTADEN YSTAD



ARKITEKT: LINDVALL A & D

ENTREPRENÖR: MT SYD AB

www.ystad.se/ystadbostader/tradgardsstad/
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BRF 
LEANDERKLOCKAN

BRF LEANDERKLOCKAN  

18 olika, unika, gröna, bostäder med dubbla 
takhöjder, höga glaspartier, takterrasser, 
egna uteplatser, parkutsikt, drivbänkar och 
nära till stan! 

Vissa lägenheter avdelningsbara för  
generationsboende eller hemmakontor.

Klart för inflyttning 2020.

GRÖNA PUNKTER 

Grönt på tomt 
P-plats genomsläpplig 
Vegetation med låg diversitet 
Sparat befintlig vegetation 
Drivb änkar 
Häckar 
Odling inom byggnad 
Fasadgrönska 
Cykelparkering
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www.ystadbostader.se/trädgårdsstaden
HanssonGruppen Invest AB
Projektansvarig: Stefan Wallgren
stefan.wallgren@hanssongruppen.se
www.hanssongruppen.se

13 lägenheter  |  Inflytt Nov 2019
G R Ö N A  P U N K T E R

Plantering av träd • Plantering av häck • Odling inom byggnad

Kvartersnära avfallshantering • Bilpool

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 1

SLUTSÅLT



Gemensamt växthus • Inramning med häckplanteringar • Möjlighet ti ll bilpool • Sedumtak på förråden • Laddmöjligheter för elbil/elcykel
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Brf Pionen
22 radhus • 2-3 vån • 114-142 kvm • 5-6 rok

SHH BOSTAD

Gröna punkter
Gemensamt växthus • Inramning med häckplanteringar • 
Möjlighet till bilpool • Sedumtak på förråden • Laddmöjligheter för elbil/elcykel

SHH pionen - affisch 70x100cm .indd   1 2019-06-05   15:00



20 HYRESRÄTTER MED 2-4 RUM OCH KÖK  

BERÄKNAD INFLYTTNING UNDER 2021 

Gröna punkter i korthet: Solenergisystem samt dagvattenfördröjning                                       

Laddstolpe och Bilpool                                                                                                       

Gröna kontrakt och odlingsmöjlighet i ett vegetationsrikt område 

ARBORISTEN 



50 HYRESRÄTTER MED 2-4 RUM OCH KÖK  

BERÄKNAD INFLYTTNING UNDER 2022 

Gröna punkter i korthet: Laddstolpe och Bilpool                                                                

Gröna kontrakt och odlingsmöjlighet i ett vegetationsrikt område 

MAMMUTTRÄDET 



I det gamla plantskoleområdet växer nu en ny stadsdel fram – Ystad Trädgårdsstad. 
Här kommer det att finnas gott om promenad- och cykelstigar som varvas med 
grönstråk och naturliga mötesplatser. I närområdet finns allt som behövs för att få 
livet att gå ihop – butiker, förskolor, skolor och hela utbudet i Ystads centrum som du 
når på promenadavstånd.

I denna gröna oas kommer det snart att finnas möjligheter för dig att bo. 
Tillsammans med Fojab Arkitekter kommer vi att bygga 87 hyresrätter. Vi skapar 
långsiktigt hållbara bostäder med människan i centrum.

Planerad första inflyttning november 2020.

Lev i en grön oas med  
parkmiljöer, blommor och träd

87 hyresrätter 
1-4 rok, 35-90 kvm 

Våra Gröna punkter

Bilpool

Växthus och odlingsmöjligheter

Solceller

Laddstation för elbilar

Kvartersnära avfallshantering

Planteringar med många växtarter

Cykelrum med cykelverkstad
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Q3 2021
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Ring oss för mer information
Caroline Sellström, 0730-78 84 97 
Malou Nordgren, 0730-78 85 12

hsb.se/skane/blomstra

HSB BRF BLOMSTRA
BO MED STADEN OCH HAVET RUNT HÖRNET

Här bygger vi 63 bostadsrätter med beräknad inflyttning kvartal ett 2021. 
Pris från 995 000 kronor. Här finns 1–4 rum och kök fördelat på 35–109 kvm.

GRÖNA PUNKTER I PROJEKTET
Gräsarmering i parkering • Medlemskap i bilpool • Stor mångfald i växtligheten • Rymliga balkonger 

Grillplats och sittytor på innergården • Skyddad innergård intill uppvuxen park • Odlingslådor på innergården
Stort miljörum • Bra cykelparkering på tomten • Praktisk förvaring för rullator, rullstol och barnvagn

Läs  mer på hsb.se/skane/blomstra

Försäljning 
pågår!
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 Intresseanmälan: info@ahnstrom-pyk.com

8a.

UTELIV OCH GRÖNSKA

takterrass och balkonger
växthus och odlingslotter
dagvattendamm

BRF MISPELN

GEMENSKAP

byggnad för cykel, �xa/hyra
låna trädgårdsredskap
bilpool, etc.

CO -LIVING
ekologisk och 

social hållbarhet

MÖTESPLATSER

levande sockelvåning
service
café

UNIKA LÄGENHETER

Variation i storlek
och utförande



BRF TRÄDGÅRDEN 

   

1.

2.

3a.

3b. 3c.

4a. 4b.

5b.

5c.
6.

5a.

7.

8a.

8b.

www.ystadbostader.se/trädgårdsstaden

4b.

Uppfyller följande gröna punkter

 P-plats genomsläpplig

 Plantering odlingsvärt träd

 Plantering stort träd

 Odlingslott

 Häck

 Grönt plank

 Fasadgrönska

 Bilpool

 Avfallshantering

8 radhus i lummig parkmiljö med bl.a. altan, 
förråd, odlingsbänk och eget fruktträd. 
Inflyttning 13 juni 2019.

lernacken.se



BRF MAMMUTTRÄDET 
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 P-plats genomsläpplig

 Plantering odlingsvärt träd

 Plantering stort träd

 Odlingslott

 Häck

 Grönt plank

 Fasadgrönska

 Bilpool

 Avfallshantering

6 radhus i lummig parkmiljö med bl.a. altan, förråd, 
odlingsbänk och eget fruktträd. Inflyttning 
4 december. Försäljning pågår.

lernacken.se

Uppfyller följande gröna punkter
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