
Exploateringskontoret Stockholms stad 
Box 8189 
104 20 STOCKHOLM 

2021-07-09 

Vår ref 

Martin Calmtorp 

Markanvisningsansökan Hjorthagskransen - Norra 
Djurgårdsstaden (fastighet Hjorthagen 1 :5 mfl) 
Efter samtal med Johanna Sundelöf ansöker JM om markanvisning vid 
Hjorthagskransen i Norra Djurgårdsstaden. Läs mer i bifogad ansökan. 

Med vänlig hälsning 

JMAB 
Bostad Stockholm Förvärv 

Martin Calmtorp 

E-post: martin.calmtorp@jm.se 

Direkttelefon: 072-467 39 94 

Bilaga: 
Markanvisningsansökan Hjorthagskransen 

JM AB (publ) 
Bostad Stockholm Förvärv 

Postadress 169 82 Stockholm Telefon 08-782 87 00 
Besöksadress Gustav 111 :s boulevard 64, Solna Telefax 08-782 86 00 
Internet www.jm.se Org. nr 556045-2103 

Bankgiro 197-1662 
Postgiro 19 71 66-2 
Säte Stockholm 

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1



i' 

i<, 

Mai4kanvsiningsansökafl 
" 

Vård- och omsorgsboende 
''.;;. 

Hjoi:thagskransen, Norra Djurgårdsstaden 

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1

D
ok

nr
: E

20
21

-0
32

88
-1



Ansökan om markanvisning 
JM AB ansöker om markanvisning för vård- och omsorgsbostäder i området Hjorthags
kransen, Norra Djurgårdsstaden. Vi vill där tillsammans med Staden utveckla ett tryggt 

och genomtänkt boende för äldre som knyter väl an till befintlig bebyggelse. 

HÅLLBARA BOSTÄDER FÖR 
ÄLDRE 
JM har via sitt dotterbolag Seniorgården drygt 30 
års erfarenhet av att bygga vård- och omsorgs
bostäder med hög kvalitet och förhöjd tillgänglighet. 
Vi har sedan 1990 utvecklat drygt 1900 lägenheter 
i ett trettiotal vård- och omsorgsboenden runt om 
i Sverige. 

En levande och socialt hållbar stad innehåller 
bostäder för alla åldrar. Blandningen av bostäder 
för unga, barnfamiljer och äldre i staden möjliggör 
generationsöverskridande möten. 

Ett eget hem är ett grundläggande mänskligt behov 
och avgörande för självkänsla, integritet och trygg
het. Därför måste både den egna lägenheten och 

de gemensamma rummen i ett vårdboende upple
vas som ett hemlikt och trivsamt boende. Detta är 
utgångspunkten då JM utvecklar vård och omsorgs
boenden. 

PROJEKTIDE 

Då detta är en generell ansökan om markanvisning 
i området, har vi inte fördjupat oss i någon specifik 
projektide. Om möjlighet ges till detta senare är vi 
intresserade att mer i detalj undersöka hur vi kan 
tillföra nya värden till platsen. 

Vi har samtidigt diskuterat ideer övergripande och 
börjat fundera vilka möjligheter som finns. Vi tycker 
det är viktigt att beakta ambitionen att stärka sam
banden mellan den befintliga och nya bebyggelsen 
inom området. Vi på JM hoppas kunna bidra till Sta
dens behov av en effektiv markanvändning, genom 
att tillföra välplanerade vård- och omsorgsbostäder. 

PLATSEN 

Hjorthagskransens centrala läge i Norra Djurgårds
staden med goda kollektivtrafikförbindelser gör att 
det lämpar sig väl för ett projekt med vård- och 
omsorgs bostäder. 

Vi vill medverka till att bygga förutsättningar för 
möten och aktivitet i området. Genom att bygga 
bostäder för äldre i centrala lägen skapas närvaro i 
kvarteren och stadsdelen dygnets alla timmar, 
arbetstillfällen skapas på vård- och omsorgsboen
det, som är bemannat dygnet runt 
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JM - en pålitlig samhällsbyggare 
JM bygger bostäder för människor i olika livsfaser och utifrån samhällets behov. 

Vi har sedan 1945 producerat allt från förtätning med enskilda byggnader 
till kompletta stadsdelar. Vår affärside är att - med människan i fokus och 

genom ständig utveckling - skapa boenden och hållbara livsmiljöer. 

JM är en långsiktig aktör, i vår produktion ryms hela 
bredden från eleganta höghus i innerstan, såväl 
bostadsrätter, ägarlägenheter som hyresrätter. Vi 
bygger också radhus, villor, vård- och omsorgsbo
enden samt kommerisella fastigheter. Vi sätter våra 
bostäder i ett större sammanhang så för oss är det 
viktigt att det blir hållbart hela vägen, därför är vårt 
hållbarhetsarbete en central och integrerad del i 
vårt projektutvecklingsarbete. 

En av våra egna hantverkare, tillsammans ser de till att 
arbetet på byggarbetsplatsen blir effektivt och säkert. 

JM vet att det är ett stort åtagande att leda ett 
byggprojekt från vision till verklighet, och vi arbetar 
sedan lång tid tillbaka på ett strukturerat arbetssätt 
både i projektering och produktion. Detta har möj
liggjorts främst genom att projektutvecklingen och 
byggnationen sker i egen regi med egen personal, 
från projektering till produktion. Byggnationen sker 
i allmänhet i med våra egna hantverkare. 
Vi ser alltid till att ha rätt kompetens bland våra 
2 500 anställda. 

PLAN PROCESSEN 
JM vi ll alltid bidra till stadens utveckling och bygga 
bostäder och miljöer där människor trivs. Vi vill 
aktivt delta i stadens processer där vi med vår 
breda erfarenhet har förståelse för de komplexa 
frågor som uppstår: 

Vår ambition är att planprocessen ska präglas av 
fö rståelse och respekt för varandras frågor och att 
hållbarhet, både social såväl som ekologisk och 
ekonomisk får stor vikt och att vi gemensamt har 
de boende i fokus för att lyckas skapa största möj
liga boendenöjdhet. 

DEN BLANDADE STADSMILJÖN 
1 det tidigare AGA-området på Lidingö har en helt 
ny stadsdel vuxit fram . Dalenum är en inspirerande 
boendem iljö som blandar nutidsarkitektur och 

· industrihistoria med ett enastående vattenläge 
utmed Lidingös södra strandkant. 

Här finns boendeformer såsom hyresrätter, 
bostadsrätter, vård- och omsorgsboende och ägar
lägenheter blandat med kontor och service vilket 
förser stadsdelen med en levande rytm. 

TRYGGT ATT JOBBA MED JH 

Qr 
+ 76 ÅRS ERFARENHET 
+ ERFARNA STADSUTVECKLARE 
+ KAN HELA BYGGPROCESSEN 
+ HAR SOLID EKONOMI 
+ BETALAR LATENT SKATT 

+ VANA ATT INGÅ I SAMVERKANSFORMER 
+ KOMPETENTA INOM DETALJPLANEARBETE 
+ ÄR SKRIVNA I OCH BESKATTAS 

I SVERIGE 
+ BETALAR FULL BOLAGSSKATT I ALLA 

LÄNDER VI ÄR VERKSAMMA I 
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Hållbart och ansvarsfullt 
samhällsbyggande 

Bostaden påverkar vår självkänsla, integritet och trygghet. Därför är det viktigt att 
ett vård- och omsorgsboende upplevs och fungerar som ett hem. Alla ska kunna 
känna trygghet och gemenskap, även när omvårdnadsbehovet är omfattande. 
För oss är funktionerna och omsorg om detaljer utgångspunkten när vi bygger 

TAR ANSVAR FÖR HELHETEN 
Vi vet att behov och fö rväntningar varierar över 
tid . Därför utvecklas vårt program »Vård- och 
omsorgsbostäder för äldre« löpande i samråd 
med boende, vårdpersonal, fastighetsutvecklare 
och fo rskare. Vi är lyhörda, engagerade och 
måna om att skapa vård- och omsorgsboenden 
som håller för lång t id framöver. Vårt arbete 
omfattar helheten med detaljplanearbete, 
bostadsprogram, projektering och byggande. 
Alla boendeprojekt utformas för långsiktigt 
ägande och förvaltning. Vi har bred erfarenhet 
från och goda samarbeten med uppdragsgivare 
som exempelvis kommuner, privata aktörer och 
stiftelse r. 

GENOMTÄNKTA & HÅLLBARA 
MILJÖER 
JM utvecklar och bygger vackra, genomtänkta, 
trygga och tillgängliga bostäder där de som bor och 
arbetar kan trivas och fungera, var för sig och till
sammans. Personliga boendemiljöer med möjlighet 
t ill social gemenskap och stimulerande utevistelse. 

Vi bygger också förutsättn ingar för en bra arbets
miljö och effektiv verksamhet. Det ska vara lätt att 
jobba och ha överblick i lägenheter, gemensamma 
utrymmen och utomhus. 

Alla utemiljöer planeras av erfarna landskapsarki
tekter med kunskap om vad som skapar trygghet, 
tillgänglighet och trivsel för äldre. 

Som ledande projektutvecklare av vård-och 
omsorgsbostäder är det lokala samhällsengage
manget av central betydelse. Vi verkar för att 
skapa genomtänkta bostadsområden med god 
arkitektur som åldras vackert. 
I vår grundide ingår hållbara värden såsom 

sund boendemiljö, trygghet och gemenskap. I 
dag jobbar vi med hållbarhet utifrån alla aspek
ter: ekologiska, ekonomiska och sociala. 

KLIMATSMART 
Vi arbetar ständigt för att minska mängden byggavfall och vår miljöpåverkan i stort. 

VÅRA tlJS CiYtflAR: 

d EKONOMIN 

Som partner till oss kan du räkna med att allt går rätt till. 

Alla lH:s vlrdboenden certifieras 
enligt Swaden Green Building Councils 
"iljöbyggnad Silver. 

i 11:I ~ 
111111 
MIUÖ 

I BYGGNAD 

~ KLIMATET 6 NÄSTA GENERATION 
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Referensprojekt 
Med mer än trettio års erfarnhet av vård - och omsorgsboenden är vi en av branschens 

mest erfarna byggherrar. Vi har utvecklat ca 1900 lägenheter runt om i Sverige. 
Nedan är ett axplock av de genomförda projekt JM byggt. 

VILLA AGADIR - LIDINGÖ 
Färdigställt: 2012 
Omfattning: 54 lägenheter fördelade på tre 
våningsplan samt ytor för samvaro, måltider och 
aktiviteter. 
Kort om: Villa Agadir ligger i det trivsamma områ
det Dalenum på Lidingö. Det finns vackra sällskaps
rum, stora balkonger samt festvåning. Trädgård 
som stimulerar alla sinnen med promenadstråk och 
växthus och ytor för för umgänge. 
Arkitekt: Erik Eriksson Arkitekter 
Hyresgäst: Vardaga 
Ägare: Malmegårds Fastighets AB 

ENHAGSSLINGAN - TÄBY 
Färdigställt: 2014 
Omfattning: 54 lägenheter fyra våningsplan samt 
ytor för samvaro, måltider och aktiviteter. På varje 
avdelning finns en lägenhet på för parboende. 
Kort om: Trädgården och närmiljön används som 
en naturlig del '@I vardagens sysselsättning. Det finns 
stora gemensamma ytor för aktiviteter samt en 
rogivande relaxavdelning med bastu. I trädgården 
finns planteringslådor; fruktträd, potatisland, växt
hus, promenadstråk. utegym och mysiga uteplatser 
för vila och gemenskap .. 
Arkitekt: Erik Eriksson Arkitekter 
Hyresgäst: Attendo 
Ägare: Heba fastighets AB 

WIDABY - SOLLENTUNA 
Färdigställt: 2016 
Omfattning: 54 lägenheter fördelade på två 
våningsplan samt ytor för samvaro, måltider och 
aktiviteter. 
Kort om: Trivsamt möblerade hgemensamma ytor 
för att skapa en hemlik miljö. Till boendet hör en 
trädgård med uteplatser, gångstråk och plantering
ar. Här finns även en vinterträdgård och en spa
avdelning för avkoppling och stimulans av alla sinnen 
Arkitekt: Erik Eriksson Arkitekter 
Hyresgäst: Frösunda omsorg 
Ägare: Heba fastighets AB 
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