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Beskrivning:

Holma är ett vackert, tryggt och välkomnande område där gemenskapen bland de
boende är stor. Dock saknas något i området; aktivitet. I dagsläget finns det få
anledningar för utomstående att söka sig in i Holma och Kroksbäck vilket bidrar till att
områdena delvis blir isolerade och förlorar koppling till sin omnejd.
Nu pågår byggandet av Hyllievång för fullt vilket kan komma att bli en skjuts för hela
stadsdelen. Här planeras aktiviteter som kan locka hela Malmös befolkning och även
besökare utifrån. Det finns dock en risk för att Hyllievång blir en ö som inte anknyter
till de angränsande områdena. Med ett aktivt integreringsarbete kan emellertid hela
stadsdelen, och hela Malmö, gynnas.
Därför planerar jag bostäder på åkermarken mellan Hyllievång och Holma: Hyllietorp
Husen byggs som cirklar för att knyta an till de omgivande kullarna och för att det ska
finnas utrymme för en gemensam innergård. Här kan hyresgästerna grilla, ha
idrottsaktiviteter och umgås. Innergården blir en semioffentlig/semiprivat sfär som
inbjuder till möten och som blir en övergång mellan den privata bostaden och det
offentliga rummet.
I bottenplan på de båda höghusen förläggs verksamheter som är till för allmänheten;
café, livsmedelsbutik och fritidsgård. Caféet blir en mötesplats för stadsdelens olika
invånare och en anledning att besöka Holma. En välsorterad livsmedelsbutik saknas i
dagsläget i Holma, trots att det tycks finnas underlag. Fritidsgården blir ett
komplement till Holmas aktivitetshus som idag är ett populärt tillhåll för områdets
ungdomar. Den nya fritidsgården kommer att stärka gemenskapen i Holma och
samtidigt bjuda in övriga malmöbor. Här kommer också att finnas aktiviteter som är
särskilt inriktade mot tjejer – något som generellt saknas i Malmös
föreningsverksamhet.
På våningsplanen ovan byggs bostäder i varierande storlek för att säkra en blandning
av hyresgäster. Bostaden i sig är inte det primära; unga flyttar hit på grund av
aktiviteten i området.
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Detta nya boende kommer förhoppningsvis att bidra till en tydligare koppling mellan
Holma och Hyllievång; nu har Holma också ett flaggskepp. Verksamheterna i
bottenplan tillför de funktioner som saknas i Holma och blir en anledning för
utomstående att besöka området. De bidrar också till att området är levande dygnet
runt. Med Hyllietorp bygger vi vidare på den gemenskap som är så utmärkande för
Holma.

YouTube: Ingen
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