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Service och verksamheter
För att skapa en mångfald och variation i området
eftersträvas en integration av verksamheter, handel och
bostäder. Där det är genomförbart är en integration på
bebyggelsenivå eftersträvansvärt. För att möjliggöra för
etablering av verksamheter i de två understa våningarna
ska takhöjden vara dubbelt så hög som standard höjden.
På den västra sidan föreslås bostäder integreras med
mindre omfattande verksamheter vilka hyr sin lokal.
De första våningen kan inrymma verksamheter, och
våningarna över dessa bostäder. Detta gäller för alla
byggnader, både närmast gatan och vattnet. För att även
försöka skapa en blandad befolkningssammansätting
ska både större och små lägenheter kunna erbjudas.
Byggnaden som integrerats med det befintliga huset
föreslås inrymma högskoleverksamhet, vilket även
gäller för den mindre byggnaden närmast rondellen intill
brofästet.
I norra delen föreslås byggnaderna främst innehålla
handel, verksamheter och parkering. I husen som

sträcker sig ut i vattnet ska det främst finnas caféoch restaurangverksamhet, där bl a uteservering sker
på bryggor på den västra sidan om byggnaderna.
Fondbyggnaden från Odengatan sett innehåller olika
kulturverksamheter som musik och teater, samt närmast
vattnet kafé och restaurang med uteservering. Byggnaden
har höga glaspartier som en solig dag kan öppnas helt så
att ”inneserveringen” integreras med uteserveringen.
I den östra delen integreras bostäder med verksamheter.
Verksamheter föreslås i byggnaderna närmast gatorna
mellan rondellerna, med möjligtvis bostäder i de
högre våningarna om bullernivån tillåter. I Gräsviken
i Helsingfors har kontorsverksamheter etablerats i
byggnaderna intill de större gatorna, vilka fungerar som
bullervallar. Bebyggelsen närmast Munksjön innehåller
mestadels bostäder med möjlighet till lokaler i gavlarnas
bottenvåningar. Detta gäller både mot kajen som mot
gatan.

I söder fortsätter konceptet från den östra delen.
Byggnaderna närmast vattnet innehåller främst bostäder
med möjlighet för mindre verksamheter i gavlarna mot
kaj och gata. I bebyggelsen närmast gatorna i anslutning
till rondellen föreslås enbart verksamheter. Längst i söder
innehåller den offentliga byggnaden närmast vattnet
kafé och restaurang, men även aula/föreläsningssal,
utställningslokaler, lokaler till musikhögskolan, samt
mindre lokaler till uthyrning för t ex hantverk och
kurser. Uthyrning av trampbåtar kan även vara möjligt,
vilket skapar lite liv på sjön. Förebild för kulturhusen
har varit Dunkers kulturhus i Norra Hamnen med dess
innehåll. Aker Brygge har varit en förebild när det
gäller integrering, där byggnaderna innehåller både
handels- och nöjes verksamheter, kontor samt bostäder.
I Norra Hamnen i Helsingborg finns det olika mindre
verksamheter både i byggnadernas bottenvåningar i
gavlarna närmast kajen, men även i separata mindre
byggnader Detta skulle kunna fungera längs stråket ner
mot den södra udden.
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