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KV. KÖPMANNEN - GESTALTNINGSKONCEPT
Den nya gestaltningen tar hänsyn till ursprungsbyggnadens historia samtidigt som den skriver ett nytt kapitel till kvarteret. Vi behåller befintligt fasadklinker på den befintliga byggnaden och bättringsmålar 
den befintliga byggnadens kulör.  

Tillbyggnaderna byggs i två våningar ovanpå befintlig byggnad. Den ockrafärgade putsen hämtar sin kulör både från byggnadens befintliga fasadklinkerkulör och det intilliggande kulturhusets kulör. Volymens 
horisontella form harmoniserar med underliggande dels utsträckning och tre sjok som är något förskjutna skapar en intressant volym. Tillbyggnaden i öster talar samma form- och materialspråk som befintlig 
byggnad, men målas i en kontrasterande lugn mörkgrön kulör och trapphuset målas i en balanserade grå kulör som även går igen i befintlig byggnads pelare som målas om. Garagets inkörsport rundas till en 
valvform. Den runda formen återkommer i skärmtaket vid entrén till det nya trapphuset. Vi skapar en lugn helhet som samtidigt har självförtroende och en enkel men omsorgsfull detaljering.

BALKONGER: BETONGPLATTA MED 
MÖRKGRÅ STÅENDE RÄCKE I PLATT-
STÅL MÅLAT I KULÖR RAL 7024

BEF. PLÅTNING MÅLAS I KULÖR
RAL 7024

GLASBETONGBLOCK

SKÄRMTAK RUNDAT I KULÖR 
RAL 7024

BEFINTLIG PUTS MÅLAS I KULÖR
NSC S 2500-N

PLÅTNING PÅ NYA TAK OCH  FÖNSTER:
RAL 7024 (MÖRKGRÅ)
GRÅ PUTS: NCS S 2500-N
RÖD PUTS: KULÖR LIKV. KULTURHUSET

GRÖN PUTS: NCS S 5010-B90G

Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata.
© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun.
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Hur ser processen ut för att ta fram en detaljplan?
Detaljplanen handläggs med standard förfarande,  vilket innebär två tillfällen för 
samråd med allmänhet och sakägare (samråd och granskning) följt av antagande 
i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Laga kraft betyder att det nya tillägget blir 
juridiskt bindande.

Hur berörs jag?
Som berörd fastighetsägare, boende, innehavare av servitut, myndighet eller 
organisation har ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna 
synpunkter på förslaget. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda 
fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om 
förslaget till detaljplan. Om din fastighet har övergått till ny ägare ber vi dig att 
informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

Du kan lämna synpunkter
Synpunkter kan lämnas nu i granskningen. Granskningen är sista skede
då det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Har du synpunkter på 
planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden senast den 2 februari 2023. Märk brevet/mejlet ”BN 
2017-206” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Skicka synpunkterna till: 
 

  

• Var hittar jag planförslaget?
Detta infoblad är endast en sammanfattning av planförslaget. 

Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet under hela granskningstiden på Hässleholms kommuns 

hemsida www.hassleholm.se/detaljplaner och utställt i Stadshusets foajé.

  Mer info:
• Sherif Hosny, planarkitekt, sherif.hosny@hassleholm.se eller tel. 0451 - 26 89 06

www.hassleholm.se/detaljplaner

Vad innebär planförslaget?
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga kvartersmark för 
bostäder samt centrumändamål i fyra våningar på fastigheten Köpmannen 4. Vissa 
byggnadsdetaljer i den befintliga byggnaden för fd. Televerket får skyddsbestämmelser 
för att bevara byggnadens kulturhistoriska värden 

Planförslaget innefattar bl.a.:
• Kvartersmark för bostadsändamål B: 

Möjlighet att uppföra bostäder i form av påbyggnad med två våningar över 
befintliga byggnaden samt tillbyggnad med fyra våningar på nordöstra delen av 
fastigheten.

• Kvartersmark för centrumfunktioner C: 
Endast centrumfunktioner i den första och andra våningar i befintliga byggnaden 
för fd. Televerket. Centrum är en generell användningsbestämmelse som 
möjliggör för handel, service och andra utåtriktade verksamheter t ex caféer, 
restauranger och kontor. Andra verksamheter som frisersalong eller dylikt 
hjälper också till att aktivera bottenplanen. Aktivitet nederst i byggnaden innebär 
att byggnaden kan tillföra något till platsen som ligger centralt eller på annat sätt 
ska vara lätta att nå.

• Skydd av de kulturhistoriska värden
Följande detaljer och karaktärsdrag bör beaktas för att säkerställa byggnadens 
kulturhistoriska värden. 
-Växelverkan mellan puts och byggkeramik (Höganäsklinker) i fasad
-Indraget entréplan ut mot Vattugatan och Andra Avenyen
-Glasparti vid tidigare huvudentré
-Fönstersättning generellt och fönsteromfattningar mot Vattugatan explicit
-Utsmyckat mosaikgolv i entréhall. 
-Trappor i terrazzo

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 
ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- 
och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov.

byggnadsnamnden@hassleholm.seeller
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

SAMRÅD GRANSKNING
Vi är här

ANTAGANDE LAGA KRAFT


