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Vår vision

Katrinetorp

Rosendal

I en stor ny stadsomvandling kommer de bibehållna historiskt värdeful-
la miljöerna att vara viktiga nav för att skapa en stad med ett levande 
och kulturellt minne. Här blir Villa Solsken och Brohuspark en viktig 
länk, som snart åter kommer att vara en aktiv del i det nya Lomma 
som idag växer fram.

Att blanda nyproducerade bostäder med Villa Solsken och Brohuspark 
är en givande interaktion, där nytt och gammalt möts, där boende och 
arbete samsas, där behov och efterfrågan fi nns nära varandra.
Vi förutsätter att de insatser vi (åter)skapar i denna miljö är gynnsam 
för såväl CA-Fastigheters vidare etablering i området och inte minst för 
Lomma Kommun och kummuninvånare.

Villa Solsken, som idag ägs och bebos av Robert Hall, genomgår för 
närvarande en omfattande restaurering och renovering. Byggnaden 
kommer i framtiden att ingå som ett nav i Brohuspark, där det kom-
mer fi nnas möjlighet att hyra in sig för konferenser, bröllop och andra 
festligheter.

Vår vision med Villa Solsken och Brohuspark är att det kommer att 
locka besökande från när och fjärran. Vi vill skapa en lustfylld handel-
strädgård i en unik miljö, med förebilder som Katrinetorps herrgård 
i Malmö och Rosendals trädgård i Stockholm. Vår målsättning är att 
skapa en plats för alla sinnen, där man kan bo, arbeta, handla eller 
förlusta sig, allt efter behag.

Rosenhill
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Lomma Kommuns utbyggnadsplaner
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Illustrationsplan för Lomma Hamn

En ny stad växer fram

Omdaningen av Lomma centrum och Lomma hamn är 
idag i full gång. Förändringarna är stora och omfattande, 
och de planerade arbetena kommer när det är klart om 
ca: 10 år att ha förvandlat Lomma från gles och alldaglig 
sovstad, till en tät och händelserik småstad.

Här kommer det bo en stor mängd människor i alla 
åldrar, som är modemedvetna, kvalitetstänkande, 
livstilsinriktade och som har det gott ställt. Många kom-
mer jobba i Lund och Malmö.  Fritiden och rekreationen 
fi nns där de bor. Denna målgrupp kommer att stödja bra 
lokala verksamheter.

Tillsammans med stranden, hamnen och centrum kom-
mer kulturella, kulinariska och rekreativa  noder som 
biblioteket, fi skrökeriet och Brohuspark tillsammans 
skapa en levande stad som lommaborna kommer vara 
stolta över och som kommer att locka besökande utifrån 
– för att bo, arbeta, handla eller förlusta sig, allt efter 
behag! 

BROHUSPARK
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Detaljplan Lomma Kommun

BROHUSPARK

Planerad Lekpark

Planerad Glasskiosk

Ny brygga/strandpromenad
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Sitplan 1:750
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Fågelperspektiv över Brohuspark
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NORRA LÄNGAN ( studentboendet)  Här kommer att skapas 
16 st rum som kommer att hyras av studenter under 9 månader om 
året. 4 avdelningar kommer att skapas. ( cement, teak, rotting, industi) 
dessa rum kommer delvis att fungera som showroom år Brohuset Ab. 
Under 10 sommarveckor och 2 veckor i december kommer rummen att 
fungera som B&B rum åt släkt o vänner eller turister som kommer till 
Lomma för att träffa när o kära. Golfa eller bada och njuta framtida 
miljö.         

Verksamheter

UGGLETORNET (Åkare Petters café) Tror inte man behöver 
säga mer än så. Det fi nns otroliga möjligheter med uteservering mot 
damm o ån och den planerade lekplatsen. Ta hand om student fru-
kostar och B&B gäster osv. Till den som ”kör” denna verksamheten 
kommer även möbel och inredning fi nnas på menykortet( Dryck, mat 
o inredning). Här skall de skapas allt från picknick korgar (att hyra för 
strandgäster) till räkafton i ekan……

SÖDRA LÄNGAN består av blandade verksamheter.

SKAFFERIET- här skall det fi nnas en butik som kan ombesörja de show-
room som skall växa fram i form av trädgårds – interiörpark/ miljö. En 
lite blomsterbutik / livsstil butik. Dvs lite kläder dam o herr, som fattas 
i Lomma, inredning, smycket och blommor. Eventuellt en frisör och an-
nat som kan passa in. Ladys lounge mm. Dess läge mot Brohus vägen 
är mycket bra.

VAGNSSTALLET- här skall skapa ”ljusa rummet” som skall fungera som 
en loka till diverse. Det skall fi nnas tillgång till kök. 

SPILTAN- Denna intar Brohuset AB med sitt Europa kontor. 
 

VINDEN- En trappa upp, öppnar sig en fantastisk vind med synliga
hanbjälkar, plankgolv  och en fantastisk volym. Här fi nns ett eller fl era
kontor. 

I framtiden när hela “Lomma hamn” är klart kan vi tänka oss en 
restaurang/ mikrobryggeri i vagnstallet. Men under de första 5-7 åren 
måste denna lokal fi nnas tillhand för att marknadsföra brohus park. 
Minimässor, julmarknad, vernissage, möten, högtider mm. 

Tillgång till orangeriet (brohuspark framtida södra utpost) på Brohus 
Park skall alla hyresgäster ha i framtiden. Underbart sommar café eller 
”kom i Luckan konceptet från Ystad”. Trädgårdsmässa i samarbete 
med Alnarps studenter. Tankarna tar inte slut. Det ska vara en levande 
miljö. 
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Diagram över Verksamheterna
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Flygperspektiv från sydväst
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Flygperspektiv från nordväst
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Flygperspektiv från nordost
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Flygperspektiv från sydost
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Vy från nordväst
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Vy från sydväst
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Södra längan - vy från Villa Solsken

Gårdsvy från väster



19

Norra längan från gränden Norra längan från gatan

Södra längan från gatan Gårdsvy från öster
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Norra Längan

Förslag till ombyggnad

Skala: 1:200

N Uggletornet

Södra Längan

Södra Längan

BRA= 400 m²
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Julmarknad på gården mellan längorna
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Södra Längan

Förslag till ombyggnad

Skala: 1:200

N

BRA= 450 m²

BV

1V
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Kontorsmiljö Södra Längan
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Det skall tas i beaktning att vi detta första utkast inte går på djupet 
med renoverings utförande. Tidsplanen för detta är 2012 och våren 
2013.  Norra huset skall vara klar till 1 aug 2012. Caféet till jul 2012 och 
våren 2013 kommer södra huset färdigställas. Samma tidsplan fi nns 
för Villa Solsken.  Det är vår förhoppning att även CA ligger så långt 
framme i plan att Brohusvägen kan anses vara utvecklad o klar till 
2014 då Brohus Park skall blomstra och sjuda av liv och rörelse. Folk 
från Lund o Malmö skall lägga sina helger hos oss. Äldre och yngre som 
bor ”smått” skall kunna hysa in vänner o familj hos oss. Åkaren Petters 
söndagsbrunch skall ligga i var mans mun…

Robert -entreprenör som skapat trenden 
inom trädgårdsinredning i 20 år.

Kristofer -arkitekt som brinner för att bevara
och återskapa bruksmiljö.

Mats -byggare med stark förankring i Lomma.

Uggletornet

Förslag till ombyggnad

Skala: 1:200

N

BRA= 800 m²
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Café Uggletornet med liv och verksamhet
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Bygglovshandling för “Villa Solsken”
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