
Ett .udhurområde mdd utomordent-
liga kvaliteter är under uppföranile i
kvarteret Persikan på söder i Lund.
Såväl stadsplanen som den arkitekto-
niska utformningen äv huse4 

- 
vilka

byggs i två plan med ett uterum och
en mindre entr6gård -- är intressanta
och föredömliga. Vi har besökt och
fotograferat den del av området som
står färdig sedan ett _par månader.
Årkitekt är Engström, lnndberg, Lars-
son, Törneman Arkitekter S.tR, Stock-
holm och byggherre Byggnadsaktiebo.
lag Harry. Karlssoii) Lund.

Kvarteret Persikan kommer i färdigt
- skick att beitå av, femtioen tvåplais

radhus, som samlats.i täta 
.klungor

'kring entr6torg. Tomterna omfattar till
stor del inte större yta än själva hus-
kroppens, men har-istället ett insyns-

. fritt och skyddat uterum. Dessutom
finns stora gemensamma grönytor och
lekplatser. AII biltrafik. är banrilys!
och uppställningsplatser samt garage
har lagts till avskärmade områden vid
infarterna till t{e olika husgrupperna,.
Området har därför en'lugn och trygg
atmo5fär, {örstärkt av de fina rumi-
bildningar som gränder och entr6iärg :

skapar mellan husen, i "",

Lägerrhetsytan -öm-fattar''i75 m2 och-
husen, som leveieras nyckelfärdiga,

:. j. 
. 

. :, .: . .: 
,

Situationsplan öaer kuarteret- Persikan.

ffiea, gnEm,xnex:a,t

T fura, foygg:*
Kvarteret Persikan i Lund är ett utomorclentligt
gott exempel på hur väl man kan planera ett
radhusområde 

- 
en omsorg eom inte behöver

vara förbehållet enbart dyra bostadsmiljöer.
illycket av "Persikans" miljöid6er kan omsättas
till minclre exklusiva områden.
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Stroma linjer och enkla ntaterial dr utmärkande lör de hiir

roclhusen. i Lu.nd. Det är en bostadsarkttektur nted uocl;ra

propottioner och en medueten koncentratiort i täta husgrupper

kring gentensanlnta torS och 6årdar. [ltuiindiga muteriul dr

uitrnåLat beklödnadstegel och tryckinlpresnerat trä, sont målats

sL,nrt. lnt,rycket blir trots de hårda kontrusterna ört.då inte

kalit och axL,isande, taiirtont. Bartten har bra €:enrcnsamnla

lekplatser niira hem och i en totalt traliklri orngiuning.

Trappan lrån solbalkon.gen leder ner till uterummet' Där har

husägaren själa t'ått xiilja ont han uill ha någon fornr' au xäxt'

ligl'ret. På öuriga ytor har en triidgårdsarkitekt löljt stadspla-

nil,r tarkegcirtgar och låtit plantera ett m1'cket begränsat anta!

arter som tiixer lort och ger området grönska så snabbt som

nrö jligt.
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Htt lerl<Iigt rrterurn

Antirtg.en.dörr.en iir öppen eller .stiingrl tilt uterunun..t lt,:irtgcr
detta intintt ihop nrcd t,ardagsrrtntnt-at. Diir iir z,irtd.:tilla oclL
tort^rLt oth nton bör därför l;Ltnna t(t L)(tru piL finrr.sorrtntrtrl;uiillcrr
i långt hiigre gratl ön ntan (r,nar.t nDrnt(trt rutn gi)rtt irårt
Llimut. Litt: bei.suärligt kan nttturligur,ls ctt sritlrtnt ltiir rttnt bli
rtiir tlet någon giLng sniiar i sktine. För dti snöur dct s.rt bt:hartt
rtte,! be.;A, d.'

lltrrtrrrrrttct.; lj;irttc tii3g Lrstå, ot. cil n,.\.c/;e t .sntnlt liirrri4srttrrL
b a.L.o.nt s rtt r t n_r ri I tt d e s k j u r, ! ii r r t r r I i) r f ä r tu r i rt.r.,t r rc:,!., l:, p. u tc-
rt:öbl.r. ct kcl o.;t .

i

har en n'r1.ck et h ii..{ b östa.lsstan clarrl. }i".;;rT;;;;G
nren nran kan inte bortse ifrån, ati köpar.en får,,rn1.ctet
hus" för p.ngn..,r.'Emellerticl k'r;,i" ;r;; ä..-t" _ ;l;i["i
intc är något orimligt 

- 
att or:kså eft minclre exklusivt rac.l-

hLrsområde skLrlle kunna planeras or;h bl,ggas mecl samn-ia
onrsorg. Insenting i kvarieret per.sikan åile*nnt åi slum_
pen. J)et är r,ar:kert och r'älyrlanelat till alla clelar. Kor t sagt:
clt:t är ett bostaclsontråde mecl .såclana kvaliteter sonr men
grirna skulle se atr fler människ,r i clet här I.nrler krinrle
Li h,, i.
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fIelhet o«'h s;riirrnirrg'
En pluttbtlrtgtl tt.tcltlrtts t'ändar .;ii4 rrtot
rlcn gröno rllntiinnirtgt'rt ot:h lclcplttt,str.
Kuurt erct iir orrr.srtrl:.;f ttllt Tianortturbttrtt
i ulla detrrljcr oclt nutn ltur intc ltlotLrttt
bort d.en tLrkitck.tonisku hr:lheten.,tinlå
!inns rlet nringu lirta or.:h spännunrlc hiirn
tu t'ilre i rttnl lt, ltär tudhtr.scrt. till;tt ntiltL
lycl;ctts skapu jtL-st ganont. (ttt lt.t gFtt Liitt

o c lt sl o p o lto n t, c n t io n e I Lo to til t tL p !) d. a I nin g-
ar. l/c!ct 7ii, gittttLbclrsning. ltt:liiggning
pti girtg.ttig,rr ot'lt tii.t'tliEltt,t iir t,tk.s,i
tiktigt i alL god bostadsmiljö. f ör uill;et
kurtrleret Persi.kun är ett bra e.rcntpal.

-l ottenr':'rn ingcn
IlostaJ.stton iir pft l7,i rti oclt i l;iilloren
linns 61 nt2 till triittstttga och hobbt.rtrn.
rilkct tlork l;on.s/le är tilltng, t i ijrc'rJ;rtnt.
Irlan hur st'tirt tttt tiinlcu sig ott tles.srt' !:!!.\ !l:ner !:!ir lte!: r!!!.:\.li jrdc i ct sti t:d!
disponerat hus .so'at detttt. Bot.tentånin&-
en r)'nlnler ett mtcket stort t«rtlogsrun-
tnotrunL, ncn l;ij/iet tillåter ock.så (tt stort
n,,ttLord. l'irl A'apprttntntt,! li;:1rr 5rpy

l;liid.kommare. tltt.schrunt, tott/ett or:h in-
gcing tit.t eucntucllt t'i)rråd.srunt, sorn
också liintpur .sig tilL u.th.t-rrting. Rttrrtntct
hur cgen entri f rån grirtltn. Ortlat. u t a-

r u. rn ör lör oranlighettn.s slittll riitt be-
nänt.ning på den.skyddtt,lc oc:lt. halt otrt.
.slutno platsen frorrrlör ttrrtlagsrtrntnrct.
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tiuen'rirringcn
Ö:tgr1finin,pn htr tre sc,-rLinL
o. li en stor ' ytttsscrgt'' son't

l;on de-las at'rnetJ ett arbcts-
ru,n. En snui t'iidringsbul-
l;ong löper utntet! sotrLirn oclt
/;ldrllttint nLur e o cli i p u \ sq gelLs

lörliingning ligger cn s.ar sol-
baLl;ong ned troppa n?r ti.ll
ulertrmntet. BcilrunLme! nled
hög sanitiir stundard iir dags-
ljus Benon glosl;tLpa i taket.
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