I kvarteret Daggkåpan är möten mellan människor och
odling i fokus. Gården vänder sig till boende i olika
generationer, vilket ger goda förutsättningar för möten
mellan unga och äldre och för en levande gård från
morgon till kväll. ”Blomstergången” som löper mellan
kvarterets båda portiker kantas av odlingslådor som kan
användas för odling. Ett växthus ger plats för grönsaksodling, sittplatser och umgänge. Gården delas av JM
och Seniorgården och vänder sig till boende ur olika
generationer.
jm.se/daggkapan

JM:s projekt Daggkåpan är placerat invid den nya parken.
Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter.
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JM:S ARBETE MED EKOSYSTEMTJÄNSTER
I PROJEKT DAGGKÅPAN – FYRKLÖVERN

Ekosystemtjänster
i JM:s projekt
Daggkåpan
– Fyrklövern
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Regndroppstorget

Forsgränd

KOLDIOXIDBINDNING
BIOLOGISK MÅNGFALD OMR A2
UPPLANDS
VÄSBY - FYRKLÖVERN - DRAGONVÄGEN
Nästan hälften av gårdens markyta består
En variation av gröna ytor med lökar, gräs,
CO 2
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av planteringar eller gräsytor. Nya träd på
gården, buskar och två pergolor med klätterväxter kan
med sin lövmassa hjälpa till med koldioxidbindning.
BULLERDÄMPNING
Utöver två portiker är gården sluten mot
omkringliggande gator. Planteringar och
skärmar vid uteplatser med klätterväxter bidrar till
bullerdämpning.

HÄLSA OCH FRITIDSUPPLEVELSER
SAMT ESTETISKA VÄRDEN
Gården blir variationsrik och erbjuder
estetiska värden med blommande buskar och perenner
med årstidsvariation, lövskugga från träd och
möjlighet till odling. Synlig dagvattenhantering ger
både ett pedagogiskt och estetiskt värde till gården.
SOCIALA RELATIONER
Gården erbjuder flera gemensamma uteplatser med pergolor och växthus, samt möjlighet
till odling och lek, vilket ger möjlighet till samvaro.
De gemensamma uteplatserna har grill och plats för
långbord och växthuset kan förlänga utesäsongen
och möjliggör till samvaro oavsett väder. En mindre
uteplats vid kvarterets södra portik mot gatan kopplar
ihop kvarteret med gatan.
UNDERVISNING OCH KUNSKAP
Uppsamling av regnvatten i tunna för
bevattning och synlig hantering av dagvatten
ger kunskap om hur regnvatten kan hanteras. Odlingslådor är tänkt att kunna användas av de boende.

perenner, buskar och olika träd bidrar till
mångfald på gården och skapar en bra miljö för pollinerande insekter. Öppen dagvattenhantering med
regnbäddar bidrar också till mångfald. Fågelholkar
skapar boplats för fåglar och ger ett visuellt värde till
gården.

RENING AV DAGVATTEN
OCH VATTENREGLERING
Dagvatten fördröjs och tas i största möjliga
utsträckning omhand på gården genom en tunna för
bevattning vid växthus, synliga ränndalar till regnbäddar och infiltration i planteringsytor.
RENING AV LUFT OCH
KLIMATREGLERING
Gårdens växter bidrar till att rena luften och
binda koldioxid. Lövträden och pergola med klätterväxter ger både lövskugga och bidrar till att minska
lokala värmetoppar, samt att rena luften.
POLLINERING OCH
REGLERING AV SKADEDJUR
En variation av blommande buskar, perenner
och lökar som varierar över året, skapar en möjlighet för pollinerande insekter. Även odlingen skapar
möjlighet till variation och fröspridning, vilket gynnar
pollinerare.
MAT
På gården finns det odlingslådor som ger 		
möjlighet till att odla i mindre skala för
boende. Växthuset är en annan möjlighet för att
förlänga odlingssäsongen.
Pictogram:Funkia

