
KV. HAVSBRISEN, OCEANHAMNEN

En gård som blir din lugna oas
I Kv. Havsbrisen skapar vi en välkomnande grön innergård med plats för odling,  
lek, grill och avkoppling. Här finns gott om rum att umgås för både stora och små, 
såväl som på dagen som sköna sommarkvällar.

Skyddat mellan huskropparna finner du den vackra  
innergården som utformats för att bli en varm och 
välkomnande plats med rustik känsla. Hållbara material 
som tegel och trä bidrar till att skapa en gemytlig och 
ombonad känning. Slå dig ner och njut av utblickar mot 
den livliga kajpromenaden och havet utanför.

Grillplats, pergola och orangeri 
Ett orangeri ger dig som boende goda förutsättningar för 
att vistas ute på gården även när det är lite kyligt ute. På en 
av växthusets väggar klättrar en vinranka och på det vackra 
tegelgolvet står krukor med citron och olivträd som ger en 
hemtrevlig medelhavskänsla. 

Här finns den lilla närleken för de små, gräva i sanden, 
klappa sälen och inbjudande ytor att cykla runt med 
sin trehjuling. För umgänge och fest finns grillplatsen i 
kvällssolen med en långbänk, fristående möbler och en 
rumsskapande pergola.

I planteringsytorna återfinns flera växter med lång 
blomningstid och med mycket nektar och pollen för att 
främja livet för bin och fjärilar. 

Se gårdens utformning på nästa sida
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Orangeri med medelhavskänsla  
som förlänger utomhussäsongen.

Bra lekytor för de minsta med  
bland annat sandlåda och öppna 
ytor för att trampa fram på 
trehjulingen. 

Pergola och grillplats ger en 
trivsam samlingsplats där man kan 
umgås med grannar och vänner.

Cykelvänligt kvarter  
med gott om cykelställ 
både ute och inne.


