
Kan det bli läckrare?
Vackra entréer i sibirisk

lärk, läckert inglasade

uterum och individuellt

präglade lägenheter.

Välkommen till Vårlöken,

ebos senaste nybygge!

pas med sin prunkande trädgård, ca 5000

plantor har i år planterats i området.

VAD SÄGER

HYRESGÄSTERNA?

Kjell Gardebrand bor tillsammans med sin

sexårige son i en av Vårlökens fyrarum-

mare. Flyttlasset gick den 1 juli från villan

några hundra meter bort. Så här berättar

Kjell om sina första intryck.

– I början var jag lite tveksam till arkitek-

turen men så fort jag kom in i lägenheten

blev jag såld. Rymd och ljus mötte mig! 

Min lägenhet är i två plan och helt enkelt

smart indelad. Uterummet är magnifikt,

hela 6 meter till tak. Det finns till och med

en liten balkong på andra våningen, inne i

uterummet alltså.

– Trots detta är det viktigt att helheten är

bra, det räcker inte med att bo i en fin

lägenhet. Vi bor fortfarande kvar i grann-

skapet, jag slipper alla göromål och måsten

kring villan och får mer tid över att ta hand

om min grabb, förklarar Kjell.

På Solvägen, bara 10 minuters promenad

från centrum och med en milsvid utsikt över

omgivningen, bl a över Sallerups gamla

kyrkby, hittar du Vårlöken. 

Det första som slår besökaren är nog den

spännande arkitekturen. Bl a de stora ingla-

sade uterummen, som har mellan 3 och 6

meter i takhöjd.

Under hela byggtiden har hyresgästerna

varit med och påverkat utformningen av sina

egna lägenheter. Därför har många fått

egna och roliga lösningar.

OMTANKEN OM MILJÖN

HAR VARIT VIKTIG

Omtanken om miljön har kännetecknat

Vårlöken ända sedan den äldre bebyggel-

sen revs för att ge plats åt de fem nya

husen. Man har t ex varit mån om att inte

belasta Eslövs ansträngda dagvattennät.

På taken ligger därför sedumväxter för att

bromsa avrinningen och i området tas regn-

vattnet omhand i speciella dammar. 

Så småningom ska Vårlöken också förknip-

a k t u e l l t


