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Ansökan om markanvisning för hyresrätter i Arstaskogen 

Einar Mattsson Projekt AB ansöker härmed om markanvisning för i första hand 
hyresrätter, i andra hand bostadsrätter, i Arstaskogen. Vi har tagit del av diskussionen 
om möjlig bostadsbebyggelse intill skogen genom en omdisponering av ytor som 
kopplas till naturreservatet för Årsta skog och Årsta hohnar enligt bifogad 
situationsplan. Vi är gärna med och utvecklar detta område i samarbete med staden 
och andra byggherrar. Vi har under 2017 fårdigställt ett hyresrättsprojekt i 
Hammarbyhöjden, vid gränsen till Nackareservatet där vi anpassat projektet efter 
närhet till befintlig bebyggelse och reservatets förutsättningar. Vi är också med i den 
pågående utvecklingen av Hammarbyskogen där det ställs höga krav på arkitektonisk 
kvalitet och där stadsmässighet skall kombineras med en anpassning till befintlig 
terräng samt till ekologiska och rekreariva värden. 

En långsiktig fastighetsägare 

Företaget Einar Mattsson är en familjeägd 
bolagsgrupp som varit verksam på 
Storstockhohns bygg- och fastighetsmarknad 
sedan 1935. Med sina 5600 bostäder är Einar 
Mattsson idag Stockhohns stads största 
privata ägare av hyresbostäder. Koncernen har 
en byggentreprenadrörelse för de egna 
projekten och en förvaltningsrörelse med en 
bred kundkrets av etablerade fastighetsägare 
och byggherrar som idag förvaltar totalt cirka 
15 000 bostäder. BRF Gladm1, KJmgsholmen 

Vi utvecklar staden 

BrfHaga N ova, Hagastaden 

Einar Mattsson Projekt AB är det av 
dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya 
bostäder i Stockhohns län där råmark eller 
projektfastigheter förvärvas och utvecklas till 
efterfrågade bostäder. Bolaget har som mål att 
fårdigställa minst 400 lägenheter per år där 
hälften ska vara hyresrätter och hälften 
bostadsrätter. Vi har genom åren deltagit i 
utbyggnaden av Stockhohn och dess förorter. Vi 
har på senare år medverkat i samverkansprojekt 
med andra exploatörer i 
stadsutvecklingsområden som Hammarby 
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Sjöstad, Annedal, Nordvästra Kungsholmen, Barkarbystaden och Norra 
Djurgårdsstaden. För tillfållet är vi med och utvecklar det nya området Hagastaden där 
vi uppför 535 lägenheter i två etapper varav 125 är hyresrätter. 

En levande stadsmiljö 

Vi har som mål att alltid jobba med god 
arkitektur och design i våra hus. Vi vill arbeta 
med genomtänkta helhetskoncept med särskild 
omsorg om fasader, entreer, bottenvåningar och 
lägenheter. Dessutom har Einar Mattsson sedan 
länge satsat på konst och utsmyckning av sina 
hus. Det grundar sig i ett långvarigt konstintresse 
från ägarfamiljen. Ett exempel är Väskberget i 
Harnmarbyhöjden som pryder bergsknallarna 
emellan våra hyresrättshus uppförda 2017. Ett 
konstverk signerat Susanna Arwin bestående av 
en arme av handväskor gjutna i brons. 

Vi arbetar aktivt med utvecklingen av Väskberget i Taklampan 1, Hammar!(yhöjdm 
bottenvåningarna för att vi vet hur viktiga de är 
för att skapa liv och rörelse och känslan av urban stad. I vår nyproduktion är vi noga 
med valet av lokalhyresgäster för att få till en så bra blandning verksamheter som 
möjligt för området. 

Social hållbarhet 

På Einar Mattsson arbetar vi aktivt med social hållbarhet i alla våra verksamheter. Vi 
vill bidra till att göra nästa kapitel i stadens historia till det bästa. D å blir det naturligt 
för oss att investera i Stockholrns attraktivitet genom till exempel donationer till Nobel 
Center och boendeforskning på KTH. 

I vår förvaltning handlar det ofta om att skapa en känsla av trygghet för de boende 
oavsett område, men också om att få till mötesplatser. I trygghetsarbetet är frågor som 
rent och snyggt, belysning men också lokalt engagemang centralt. I Hjulsta har vi ett 
av våra största fastighetsbestånd om 1200 lägenheter. I detta område, där utmaningar 
och potential möts på ett särskilt sätt, blir relationen mellan de boende och 
fastighetsägaren oerhört viktig. Einar Mattssons närvaro på plats är ett tecken på vårt 
långsiktiga engagemang och vår lojalitet mot stadsdelen. Där anordnar vi varje år 
Hjulstadagen, fotbollsturneringar och mopedmanifestationer. Andra satsningar som 
till exempel stöd till Läxhjälpen, stöd till Järva filmfestival och vårt bygge av en ny 
fotbollsplan har bidragit till meningsfull fritid för stadsdelens ungdomar. 
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Referensprojekt 

För att ge en bild av tidigare genomförda projekt följer nedan två referensprojekt som 
vi genomfört under de senaste åren. För mer information om projekten, se bilagor. 

Taklampan 1 (Hammarbyhöjden) 

I Hammarbyhöjden, vid gränsen till Nackareservatet har Einar Mattsson uppfört 
projektet Taklampan 1 som inrymmer 64 
hyreslägenheter, varav sex stycken 
gruppbostäder, med tillhörande garage för 
bil- och cykelparkering. Bebyggelsen har 
kopplats samman med intilliggande 
naturreservat genom bland annat öppna 
naturgårdar och tillvaratagande av höjdnivåer 
i området. Genom solceller på taken, 
energieffektiv uppvärmning och fasader som 
läcker lite värme är Taklampan 1 projekterad 
som en nollenergifastighet enligt FEBY
standarden. Taklampan är en av 10 
nominerade projekt till årets 
stockholmsbyggnad 2018. 

Kv Forskningen på KTH Campus 

Tak lampall 1, Hammari!Jhöjrlen 

På KTH Campus har Einar Mattsson 
utvecklat ett projekt med 305 
studentbostäder. Naturen och det 
gröna är framträdande delar i områdets 
karaktär, bland annat finns en 
förkastningsbrant med synliga hällar 
och berg. Utformningen består av tre 
fristående byggnaderna, som är belägna 
på KTH:s högsta punkt. Husen som 
har en slät betongfasad med franska 
glasbalkonger som kan liknas vid 
skulpturala klippblock och är 
utformade av gedigna material för 

Kv Forsk ni11gw på KTH Campus hållbarhet över tid. Gränsen mellan 
landskapet och det byggda är viktig och 

skarp. Utomhus används kraftfulla enkla material som anknyter till byggnadernas 
materialitet och känsla. 

Vid frågor rörande denna ansökan om markanvisning får ni gärna kontakta oss, se 
kontaktuppgifter nedan. Vi kommer gärna och träffar er för att vidare diskutera 
utvecklingen av Årsta skog och hur Einar Mattsson kan vara en del i det. 
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Några au Einar Mattsso /Is 350 medarbetare. 

Vänliga hälsningar, 
Einar Mattsson Projekt AB 

~ 
Mark- och projektförvärvschef 

Kontaktuppgifter 

Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef, 08-586 266 76, 
britta.blaxhult@einarmattsson.se 

Henrik Larsson, affårsutvecklare, 08-586 264 69, henrik.larsson@einarmattsson.se 
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R Stockholms V stad 
Exploateringskontoret 
Avdelningen för Projektutveckling 

~ ' 

Bilaga 1 - Preliminära reservatsgränsförändringar 
Sida 1 (1) 

2017-05-25 

Blå linje är senaste utkastet på reservatsgräns, streckad linje beskriver tidigare gränsdragning där en förändring har skett. Röda ytor är ytor som 
exkluderas, gröna ytor är ytor som inkluderas som tidigare inte ingick i reservatet. 
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Projektet knyter ihop området och skapar en övergång 
mellan naturreservatet och smalhusområdet 

Takampan 1 
Taklampan 1 ligger i Hammarbyhöjden, alldeles invid gränsen till Nacka

reservatet. Projektet knyter på ett omtänksamt sätt ihop området och 

skapar en övergång mellan naturreservatet och smalhusområdet 

Taklampan 1 är ett infill-projekt skapat i samarbete med arkitektkontoret 

Gert Wingårdhs. Totalt innehåller projektet 64 hyreslägenheter varav 

sex stycken är gruppbostäder som Einar Mattsson hyr ut ti ll stock

halms stad . Lägenheterna har 1-4 r o k, de flesta är tvåor och treor. l 

fastigheten finns även ett garage med 29 platser samt 11 O cykelplatser 

varav de flesta återfinns inomhus. Lägenheterna fiyttades in i under 

hösten 2016. 

Porten till Nackareservatet 
Området är en del av en höjdplatå och 

består av vacker naturmark med berg och 

stora träd. De två husen ligger vackert 

belägna på höjden, precis i skogsbrynet 

där Nackareservatet börjar. 

Mellan husen finns en öppen naturgård 

som förstärker kopplingen till naturreser

vatet med en bergsknalle som vi valt att 

bevara för att förstärka det intrycket. Den 

omgivande naturen gör sig även påmind i 

byggnaden, t ex genom fasadens brand

impregnerade träpanel som knyter an ti ll 

den intilliggande skogen. Från de översta 

våningarna i husen har man utsikten ned 

mot Hammarby Sjöstad, Globen och 

reservatet. 

stora fönster ger ett generöst ljusinsläpp 

och de allra fiesta lägenheter har balkong 

eller uteplats. Lägenheterna högst upp har 

takterrasser. Lägenheterna har hög kvalitet, 

och utformas utifrån ett system vi kallar för 

Einar Mattsson Standard (EMS). Systemet 

utgör grunden för nivå på kvaliteten alla våra 

bostäder ska hålla. 

Fakta 
Byggherre: 
Einar Mattsson Fastighets AB 

Adress: Finn Malmgrens väg 87 

Investeringsvolym: 
ca 160 mkr 

lnflytt: hösten 2016 

Lägenheter: 64 st 

Upplåtelseform: hyresrätt 

BTA: ca 6 700 

P-tal: 0,5 

C-tal: 1,8 

KWh/kvm: 35 

Markupplåtelse: Tomträtt 

Entreprenör: 
Einar Mattsson Byggnads AB 

Arkitekt: Wingård h s Arkitekter 

Konstnär: Susanna Arwin 

Britta Blaxhult 
Mark- och projektförvärvschef 
britta.blaxhult@einarmattsson.se 
Tel: 0765-42 66 76 
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Nollenergi 

När bygget inleddes i juni 2015 var Taklam

pan Sveriges första egentliga flerbostadshus 

som är en nollenergifastighet enligt FEBY

standarden . 

l Taklampan har detta möjliggjorts 

genom solceller på båda taken, fasad och 

fönster som läcker väldigt lite värme, ett 

energisnålt system för uppvärmning samt 

att värme återvinns ur frånluft och spillvatten 

(avloppsvärmeväxlare). 

Ett system för uppvärmning, som ut

nyttjar luftkanaler i betong bjälklagen, gör att 

lägenheterna inte behöver några vattenburna 

radiatorer. De boende kan med hjälp av en 

app, Energikollen, ha koll på sin bostads 

energiförbrukning. Med Energikollen kan vi 

som fastighetsägare också följa tempera

turen i varje lägenhet och samt energi 

förbrukning i realtid . 

Konstnärlig 
utsmyckning 

Kvarterets konstverk är Susanna Arwins 

"Väskberget i Hammarbyhöjden", en skulptur 

i brons som föreställer handväskor. Hand

väskorna är en symbol för civilkurage och tar 

sin utgångspunkt i Arwins tema "tanten" som 

ska inspirera till ett tryggare samhälle. 

Den konstnärliga utsmyckningen har en 

central placering och bidrar till en attrak

t ivare stadsbild och kvarterets särart. 

E m 
EINAR MATTSSON 
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K•, arter et For skt'lll(Jen 

pa KTH Campu" 

Med solceller, bergvärmepumpar och avlopps
värmeväxlare skapas tillräckligt med energi för att 
försörja husen och mer därtill. 

Forskningen 
på KTH Gampus 

Från att ha varit en plats centrerad kring KTH :s utbildningar och ett antal 

tekniska institut har KTH utvecklats till ett campus som även inkluderar 

Dans- och Cirkushögskolan, Försvarshögskolan och Operahögskolan. 

Einar Mattson har här, i samarbete med KTH och arkitektbyrån Semren 

och Månson skapat tre prisade hus med 305 studentbostäder med en 

bostadsyta om 6 329 kvm samt testbädden KTH Live-in Lab. Husen 

blockuthyrs till KTH och förvaltas av Einar Mattsson. De första student

er-na fiyttade in i speternber 2017 och projektet va1· klart i början på 2018. 

Arkitektur 

KTH Gampus är en viktig del i vetenskaps

staden tillsammans med bland annat Stock

holms universitet och Karolinska Institutet. 

l området har tre av Promenadstadens 

stadsutvecklingsstrategier applicerats: 

att stärka centrala Stockholm, att koppla 

samman stadens delar samt att främja en 

levande stadsmiljö i hela staden. 

Naturen och det gröna är framträdande 

delar i områdets karaktär, bland annat finns 

en förkastningsbrant med synliga hällar och 

berg. Utformningen av de tre fristående 

byggnaderna, som är belägna på KTH:s 

högsta punkt, är inspirerad av detta. Husen 

som har en slät betongfasad med franska 

glasbalkonger kan liknas vid skulpturala 

klippblock och är utformade av gedigna 

material för hållbarhet över tid. Gränsen 

mellan landskapet och det byggda är viktig 

och skarp. Utomhus används kraftfulla 

enkla material som anknyter t ill byggnad

ernas materialitet och känsla. 

Britta Blaxhult 
Mark- och projektförvärvschef 
britta.blaxhult@einarmattsson.se 
Tel: 0765-42 66 76 
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Trygghet 
Trygghet har varit en viktig aspekt i projektet. 

Ett bärande inslag i den arkitektoniska 

utformningen är de transparenta/semitrans

parenta guldskimrande glasytorna i botten

våningarna på husets gavelfasader. Dessa 

sprider ljus och ger möjlighet till ögonkontakt 

mellan människor utanför lokalerna och inne 

i dem. Social ytor i tvättstuga, vid postfack 

och cykelverkstaden bidrar till en variation

srik och inspirerande campusmiljö och har 

medvetet skapats för att öka tryggheten. Till 

exempel är gemensamhetsutrymmen för de 

boende, KTH Live- In Lab lokalen placerade 

i anknytning till entreplatsen. De publika 

delarna mot entreplatsen och parken, lyser 

upp och ger liv och rörelse till platsen dag 

och natt. 

Priser 
Projektet har vunnit priser för såväl innova

tion och hållbarhet som gestaltning. Vid den 

europeiska konferensen "The Glass" i Lissa

bon november 2017 vann projektet "Best 

Property Innovation and Sustainability Award 

2018". Och vid Betonggalan november 2017 

utsågs Linda Teng till årets Betongarkitekt för 

projektets arkitektur. 

Konstnärlig 
utsmyckning 

Den konstnärliga utsmyckningen kny1er an till 

frågor om trygghet och sociala kontakt med 

konstverket "Amuletter mot onda ögat" av 

Katrine Helmersson. Verket är placerat i en 

av gångarna in mot gården. 

Plusenergi 
Fastigheten är projekterad för plusenergi. 

Parkeringstal är med tanke på hyresgästerna 

och närheten till goda allmänna kommunika

tioner satt till noll. För cykel gäller två cyklar 

per lägenhet. 

Forskning och 
innovation 
Unikt med detta projekt är att Einar Mattson 

här har upplåtit utrymme för den levande 

testbädden KTH Live-in Lab där Einar 

Mattsson är huvudfinansiär. Syftet med 

testbädden är att genom att forska i aktiva 

boendemiljöer korta tiden mellan forsk

ningsresultat och implementering av nya 

produkter och tjänster på fastighets- och 

byggmarknaden. Man ska bland annat 

undersöka hur det, med hjälp av ny teknik 

och innovation, är möjligt att erbjuda samma 

nytta för de boende på färre kvadratmeter 

med lägre energiförbrukning. 

E m 
EINAR MATTSSON 
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