
Vård med Hovings malmgård 
som nav  
– äldreboende i historisk miljö

Ansökan 
om markanvisning

Hovings malmgård, en central del av Liljeholmens stearinfabrik. Bild från år 1937

Kv Sommaren 10, Danvikstull

• Vårdboende upp till 90 platser
• Trygghetsboende, ca 30 lägenheter
• Ca 9 900 kvm ny ljus BTA
• Ca 1150 kvm befintlig ljus BTA
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Vårdboende i samklang med 
historia och park      
Einar Mattssons projektidé   
Hovings malmgård utgör navet i vårdboendet – en 
trygg och långsiktig utveckling av området.

De nya byggnaderna placeras längs Alsnögatan samt på 
malmgårdens södra sida. Där skapas en ny lugn inner-
gård. De nya byggnadernas volymer och gestaltning är 
avvägda för att bibehålla malmgårdens centrala betydelse. 
En ny stadsgata skapas längs Alsnögatan ned mot vattnet, 
med byggnader väl anpassade till omgivningen.

Malmgårdens öppna och upprustade trädgård bevarar 
det gröna stråket från Åsöberget och knyter visuellt an 
till malmgårdarnas ursprungliga funktion med odling 
och fruktträdgårdar. Trädgården bildar en inbjudande, 
grön oas i stenstaden med plats för lek och avkoppling. 

Delar av vårdbyggnaderna kommer att ligga på mark 
där tidigare fabriksbyggnader varit placerade vilket 
anknyter till den kulturhistoriska industrimiljön.  Från 
promenadstråket utefter Hammarby kanal ges möjlighet 
till inblick mot malmgården genom en öppen portik i 
söder.

Foto av modell vårdboende längs Alsnögatan och söder om malmgården.
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Platsen och dess utveckling  
När Hovings malmgård uppfördes år 1780 fungerade 
den delvis som bostad och delvis som färgeri, senare en 
del av Liljeholmens stearinfabrik.

Malmgården har historiskt varit en del av ett större 
kluster med byggnader. Den har varit sammanbyggd med 
eller stått nära andra byggnader (se bild på första sidan).

Malmgården har utgjort navet för den industriella 
verksamheten. Nordost om malmgården finns en träd-
gård som varit fredad från industrianknuten bebyggelse.

Vad tillför vi? - ändamålet
Ansökan omfattar fastigheten Sommaren 10 på Söder-
malm i Stockholm, samt parkyta/impedimentyta i direkt 
anslutning vid korsningen Tegelviksgatan och Alsnöga-
tan. Den avser ett vårdboende med ca 90 platser och 
ca 30 lägenheter för trygghetsboende. 

Projektet möjliggör samnyttjande, tillgänglighetsan-
passning och kommunikation mellan malmgården och 
de nya byggnaderna. Helheten ger ekonomisk bärkraft i 
exploateringen. 

Malmgården renoveras med varsamhet och omsorg för 
att användas av vård- och trygghetsboendena. Tillgången 
till en lugn innergård ger de boende möjlighet till en 
mötesplats för rekreation och socialt umgänge. 

Kommunikation mellan de nya byggnaderna och 
malmgården löses med gestaltningsmässigt lätta förbin-
delselänkar. 

Malmgården och vårdboendet kan även inrymma kom-
mersiella lokaler för allmänheten och en förskola. Detta 
ger området möjlighet till liv och rörelse.

Samband 
Malmgårdens trädgård har en historisk betydelse både 
som trädgård och som samband till ”gamla Söder”. Från 
de gamla träkåkarna på Åsöberget via Gröna gården ner 
till Hovings malmgård finns sammanväxta årsringar 
med stora kulturvärden.  Denna kvalitet kan bevaras och 
tydliggöras genom att trädgården blir en park som kan 
nyttjas av hela stadsdelen. 

Malmgården låg tidigare närmare strandlinjen men 
sänkningen av Hammarby sjö har gjort att avståndet till 
kajkanten vuxit och förändrat miljön.

Fastigheten Sommaren 10 med kompletterande ytor markerat med rött.
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Om Einar Mattsson

Justerad soliditet: 62 %

Marknadsvärde  
EM Sfärens fastigheter. (Mkr) 

16 935 

5 836
Antal lägenheter inom EM-sfärens  

eget fastighetsbestånd.

375

Företaget Einar Mattsson är en familjeägd bolags-
grupp som varit verksam på Storstockholms bygg- 
och fastighetsmarknad sedan 1935, ett av de äldre 
byggmästarföretagen som fortfarande är verksamma. 
Idag är vi Stockholms stads största privata ägare av 
hyresbostäder.

Utöver projektutveckling har koncernen en bygg- 
entreprenadrörelse för de egna projekten och en för-
valtningsrörelse med en bred kundkrets av etablerade 
fastighetsägare och byggherrar som idag förvaltar totalt 
cirka 15 000 bostäder. Vi arbetar ansvarsfullt och aktivt 
med sikte på en attraktivare stad i alla verksamheter. 

Vår affärsmodell bygger på att koncernen, genom 
våra fem bolag äger, investerar i, utvecklar och för-
valtar fastigheter samt bygger och renoverar hus. Allt 
med fokus på långsiktighet, hållbarhet och omsorg om 
stadsmiljön. Det betyder att vi har kompetenser för 
fastighetens hela livscykel.

Vi har genom åren deltagit i utbyggnaden av Stock-
holm, både i inner- och ytterstad. Vi har nyligen 
färdigställt flera kvarter i både Norra Djurgårdsstaden, 
Sköndal och i Hagastaden med blandade upplåtelsefor-
mer.

Vi har nu pågående produktion vid Telefonplan och i 
Täby Park och är aktiva inom Årstafältet och kvarteret 
Persikan på Södermalm.  

 

Bakgrund
Einar Mattsson förvärvade tomträtten för fastigheten 
Sommaren 10 inklusive Hovings malmgård år 2000 
med det uttalade syftet att utveckla fastigheten inklusive 
malmgården. I samband med förvärvet avtalades om en 
markanvisning för 70–80 bostäder.

Under åren har ett flera olika förslag tagits fram, ett 
flertal av dessa har haft en större exploateringsgrad  än 
det nu framtagna.

Hovings malmgård har stora sättningsskador på 
grund av sänkta grundvattennivåer och genomgår nu en 
omfattande grundförstärkning som beräknas vara klar 
i slutet av år 2021. Därefter sker en utvändig upprust-
ning.

Einar Mattsson utvecklar även hyres- och bostadsrätter 
i kvarteret Persikan, beläget i direkt anslutning till kvar-
teret Sommaren 10.  Vi verkar därmed redan i området 
som en aktiv fastighetsägare och förvaltare med intresse 
av att bidra till kvalitativ och långsiktig utveckling. 

Utsnitt ur detaljplan.

nya lägenheter 
under 2021

2 byggstarter med
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Taklampan 1, Hammarbyhöjden, Stockholm
I Hammarbyhöjden, vid gränsen till Nackareservatet 
har Einar Mattsson uppfört projektet Taklampan 1 
som inrymmer 64 hyreslägenheter, varav sex stycken 
gruppbostäder. De två husen ligger vackert belägna på 
höjden, precis i skogsbrynet där reservatet börjar och 
anpassade till omkringliggande bebyggelse. 

Mellan husen finns en öppen naturgård som förstär-
ker kopplingen till naturreservatet med en bergsknalle 
som vi valt att bevara för att förstärka intrycket. Genom 
solceller på taken, energieffektiv uppvärmning är huset 
projekterad som en nollenergifastighet. Taklampan var 
en av 10 nominerade projekt till årets Stockholmsbygg-
nad 2018.

Schönborg 6, Götgatsbacken, Stockholm
En kulturhistoriskt viktig byggnad med kommersiell 
utveckling.

Utvecklingen av fastigheten har bidragit till en för-
bättrad stadsmiljö och utgör nu en ny mötesplats för 
stadens invånare på Söder. Byggnaden från år 1960 är 
kulturhistoriskt grönklassad enligt Stadsmuseet. 

Fastigheten upprustades och utvecklades under åren 
2017 - 2020. I samarbete med Stockholms stad utveck-
lades fasad och gatumiljö, ett nytt utrymme för restau-
rangtorg och ökad social trygghet.  

Fastigheten nominerades till ROT-priset 2020.

Projekten har på olika sätt anpassat sig till stadsdelarna genom att ta hänsyn till 
omgivningarnas behov samidigt som fastigheterna utvecklats och blivit en del 
av den nya staden.

Referensprojekt
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EINAR MATTSSON PROJEKT AB
Box 171 43
104 62 Stockholm
Tel 08-588 263 00

Sara Albrecht 

Einar Mattsson Projekt AB
Projektutvecklingschef

08-586 267 08
sara.albrecht@einarmattsson.se

Vi kan hus,  
från början till slut.
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