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Inledning

Kvalitetsprogram
För att ta vara på, värna och utveckla de kvaliteter 
som finns inbyggda i Grimstaby behöver enskilda, 
kommunen och bostadsrättsföreningen intressera 
sig för och samverka i en god förvaltning. 
Området planerades och byggdes med omsorg 
om och tanke på att den enskilde är en del 
av gemenskapen och som ett flätverk är det 
gemensamma och det enskilda integrerat.

Kvalitetsprogrammet ska ge nycklar till förståelse 
av områdets ”filosofi” så att alla kan hjälpa till 
att långsiktigt bevara området. Att miljön varit 
uppskattad��märks��på��att��många��bott��kvar��länge��till��
och med sedan husen var nya. När nya nu flyttar 
in��behöver��de��lära��känna��områdets��kulturhistoriska��
värde och få veta vilka varsamhetskrav som gäller.
Att��Grimstaby��är��så��välbevarat��beror��till��stor��del��
på att upplåtelseformen varit hyresrätter.
När denna nu förändras är tanken att detta 
program����ska��underlätta��beslut��i��frågor��som��kan��
påverka områdets gestaltning. 
Programmet��ska��öka��förståelsen��för��att��
kvaliteterna��i��Grimstaby��kan��gå��förlorade��om��inte��
helhetsperspektivet finns med i varje åtgärd.
För��att��långsiktigt��behålla��Grimstabys��karaktär��är��
det viktigt att underhållet görs på ett medvetet sätt. 
Planstrukturen��med��vägar;��parkeringar,��grönytor��
mm bör inte brytas. Material och byggnadsdelar 
bör��om��möjligt��ej��bytas��ut��utan��istället��regelbundet��
underhållas. Nya material och utföranden bör 
inte tillföras. Lär känna området och olika delars 
utförande, utveckla och förfina metoder för dess 
långsiktiga underhåll.

Genom��att��värna��om��de��kulturhistoriska��värdena��
säkras också de ekonomiska tillgångarna i 
området. Dess status vidmakthålls och det blir ett 
eftertraktat och uppskattat bostadsområde för alla 
åldrar.

Kvalitetsprogrammet��är��framtaget��av
Brunnberg��&��Forshed��Arkitektkontor��
i samarbete med Nivå Landskapsarkitekter 
och byggnadsantikvarie Karna Jönsson 

Examen högstadiet, Grimstaby 1986

En av de kringbyggda bostadsgårdarna omgiven av branta 
tak

Arkitektens bild
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Grimstaby

Grimstaby

Grimstaby
Grimstaby��som��ligger��i��Upplands��Väsby��kommun,������������
2 mil norr om Stockholms centrum byggdes 
under åren 1975-78. Grimstaby planerades som 
ett bostadsområde med en egen identitet och 
samtidigt som ett stadsdels-centrum för hela 
Bollstanäs. Centrumfunktionerna men även 
skolans��lokaler��har��på��ett��ovanligt��konsekvent��
sätt fördelats och integrerats i bostädernas 
bottenvåningar. 

Grimstaby��bröt��med��rådande��planeringstraditon��
och kom att bli en symbol för nya tankar om 
funktionsintegrering.
Förutom��skolor��fanns��lokaler��för��post,��livsmedel,��
läkarvård, bibliotek, hantverkslokaler och 
förskolor. Ambitionen var att åstadkomma en 
småskaligare och livaktigare miljö än i den för 
tiden gängse planeringen. Mottot för planeringen 
löd – småskalighet, integration och variation.
Den mycket medvetet genomförda blandningen av 
bostäder och lokaler har gjort Grimstaby unikt. 

Med��en��konsekvent��genomförd��plan��där��tio��
kringbyggda gårdar grupperats kring ett centralt 
stråk har man skapat ett område med en trygg och 
och i det närmaste bilfri miljö. 
De många trädgårdarna och den rika växligheten 
är också uppskattad av många.

Karaktäristiskt��för��husen��är��de��branta��taken��som��
varierar i höjd och kulör. Taken rymmer inredda 
övervåningar��vilket��gör��att��takfotshöjden��runt��
gårdarna kan hållas låg. Låg takfotshöjd gör 
gårdarna ljusa och soliga trots att de är relativt 
små och innehåller många bostäder. 
En��annan��karakteristisk��detalj��är��frånvaron��av��
fristående bodar. Husen har oftast förrådsbodar 
på både entré och gårdssida men de är alltid 
vidbyggda fasaden under ett utstickande skärmtak. 
Den��yttre��gestaltningen��med��uttalad��inspiration��
från Danmark och Bornholm, där varje bostad och 
lokal har fått ett individuellt uttryck, ger området 
något av en bykaraktär.

Grimstaby��byggdes��åt��den��kommunala��stiftelsen��
Väsbyhem��som��förvaltade��bostäderna��som��
hyresrätter (med kallhyra). Sommaren 2008 tog 
de boende över i form av en bostadsrättsförening.

Rönne på Bornholm

Grimstaby ligger 1 km öster om motorvägen 
och ca 3 km från pendeltågstationen. 

Stor variation med sammanhållen gestaltning.

skola

Breddenvägen

Vintervägen

Sommarvägen

Grimstavägen

skola

Grimstaby   situationsplan

50 m

Fastighetsgräns
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Historia

Innan Grimstaby byggdes
Ekonomiska��kartan��från��195���ger��bild��av��området��
innan��det��bebyggdes
Upplands��Väsby��var��en��landsbygdskommun��som��
expanderade��på��1960-talet��då��kommunen��köpte��
upp mark för att bygga bostäder. Grimsta gård var 
då en av de stora jordbruksfastigheterna i området.

Det��är��intressant��att��jämföra��lantmäteriets��karta��
från 1636 över Fresta socken med dagens. Man 
känner��igen��strukturen��där��dagens��vägar��följer��de��
gamla ägogränserna.

Nuvarande fritidshemmet var tidigare en villa 
omgiven av en stor fruktträdgård. 
Många fruktträd har sparats i grönområdena och 
på bostadsgårdarna. 

Från öster kryper skogen in i området och det 
finns många skogsträd sparade på bostadsgårdar 
och i grönområden.

Blandat��med��stora��gårdar��fanns��tidigare��en��spridd��
villabebyggelse och många handelsträdgårdar. 
Några handelsträdgårdar från denna tid finns ännu 
kvar i grannskapet. 





8

Under miljonprogrammets år byggdes många storskaliga 
bostadsområden...

och i protest uppkom idéer om ett tätt och lågt 
bostadsbyggande. Ovan: Grimstaby från luften

Grimstaby planeras
På 1960-talet förvandlades Stockholms 
närområde till förorter med höghus. För att utrota 
bostadsbristen��beslutade��riksdagen��1965��att��en��
miljon��bostäder��skulle��bygga��i��Sverige��under��tio��
år. Statliga byggnormer och regler för fördelaktiga 
bostadslån��uppmuntrade��ett��industriellt��byggandet��
i stora enheter. Men miljonprogramsområden 
var��storskaliga��med��höghus��som��upplevdes��som��
enformiga och med torftiga yttre miljöer. De 
boende lärde inte känna sina grannarna. 

I��protest��växte��på��1970-talet��en��strävan��efter��ett��
mänskligare mer varierat, småskaligt och socialt 
boende��med��förebilder��från��äldre��tiders��bystruktur,��
nästan som den medeltida staden. Önskan att bo i 
flerbostadshus minskade och många unga familjer 
ville��istället��bo��i��småhus��men��hade��inte��råd��att��
köpa sitt eget boende. Nästan alla radhus som 
byggts på 1950- och 60-talen var ju bostadsrätter 
eller äganderätter. 

1971��anordnade��Statens��Institut��för��
Byggefoskning��i��Danmark��en��arkitekttävling��för��
att��uppfylla��människors��önskningar��om��ett��annat��
boende.
Tätt-lågt��bostadsbebyggande��lanserades��då��
som begrepp i Danmark och inspirerade många 
svenska arkitekter. Grundidén byggde på 
gemenskap,��med��ytor��för��aktivitet��–��umgänge,��
bollplaner och lekplatser. Arkitekten fick en ny 
roll i att lyssna på brukaren. 

Blandningen av boende och verksamheter skulle 
underlätta vardagslivet och bidra till att man lärde 
känna varandra. Det fanns dessutom fördelaktiga 
lån att få för lokaler, som inrymdes i bostadshus. 
I tiden låg jämställdhetsdebatten och utbyggnaden 
av den offentliga barnomsorgen. Det skulle vara 
lätt att lämna och hämta barnen. Bostadsområdena 
planerades i regel bilfria och parkeringar förlades 
till utkanten. Kollektivtrafik skulle finnas nära. 

Andra  karaktäristiska uttryck för ett tätt-lågt 
område��är��att��bostaden��har��sin��egen��trädgård��
och en liten förgård. För att inte inkräkta på den 
gemensamma��marken��skulle��trädgårdarna��vara��
små. Äkta material tegel, trä och puts var mode 
men��byggandet��var��industriellt��så��att��kostnaderna��
kunde hållas nere.

Upplands��Väsbys��generalplan��från��1960-
talet visade flerfamiljsbostäder i kommunens 
västra��del��medan��östra��delen��reserverades��för��
småhusbebyggelse. 
Att��Grimstaby��blev��något��utöver��det��vanliga��
berodde på att kommunen var framsynt och den 
kommunala��bostadsstiftelsen��Väsbyhem��var��
innovativ och gärna satsade på unga arkitekter. 
Brunnberggruppens��Arkitekter��AB��vann��tävlingen��
om utformningen av bostadsområdet Grimstaby. 
Grimstaby��planerades��med��tydlig��identitet��som��
ett  tätt-låg bostadsområde. Den grundläggande 
tanken��var��att��området��skulle��upplevas��som��en��
småstad med skola, affär och bostäder nära. 
Grimstaby har rönt både nationell och 
internationell��uppmärksamhet��som��en��symbol��
för��en��ny��epok,��ett��brott��mot��miljonprogrammets��
storskaliga och funktionsseparerade planering

Glada barn - 1977



9

Flygbild över Grimstaby - gångstråket, bostadsgård och 
parkeringar

Det gemensamma

Bebyggelsestruktur
Planen��är��uppbyggd��längs��ett��gångstråk��i��
mitten, kring vilket bostadsgårdar och övriga 
verksamheter grupperats. Stråket börjar vid 
Grimstavägen och leder genom området upp förbi 
skolan där det åter knyter an till allmän väg. På 
en plats vidgas stråket till ett torg. En annan del 
av stråket öppnar sig mot en större park. Mellan 
bostadsgårdarna��når��grönytorna��ända��fram��till��det��
centrala stråket.
I parken påminner ett gammalt bostadshus och 
resterna��av��en��äppelträdgård��om��hur��det��såg��ut��
innan Grimstaby byggdes.

Att tänka på:
Grimstaby är planerat med en tydlig och 
konsekvent genomförd struktur. Det är viktigt 
för bevarandet av karaktären att framtida 
förändringar inte tillåts bryta mot utan 
istället inordnar sig i strukturen. 
Förändra t.ex. inte förhållandet mellan 
enskild och gemensam mark. 
Tillåt inte parkering inne i området. 
Förbättra trivseln på torget. 
Var aktsam om trädgårdsmiljön.

Bostadsgårdar
Bostäderna��är��grupperade��kring��tio��gårdar��från��
vilka alla entreér nås. De flesta är radhus men 
ovanpå lokaler finns även lägenheter. Radhusen 
har��varierats��genom��att��ett��fåtal��entrévåningar��
kombinerats med ett större antal övervåningar.
I gårdarnas mitt finns en gemensam yta med 
sandlåda och sittplatser samt planteringar.
Till varje gård hör en lokal med tvättstuga och 
hobbyrum. Nästan alla gårdar har även någon 
lokal för extern verksamhet. Det kan vara 
förskola,��skola,��lokal��för��hantverk��eller��annan��
service.

Att tänka på:
Se bilaga A med mark och växtinventering av 
gårdar, lekplatser mm.

Grimstaby

skola

Breddenvägen

Vintervägen

Sommarvägen

Grimstavägen

skola

Grimstaby   situationsplan

50 m

Gångstråket
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Skyltar tillhörande olika verksamheter i området

Parkeringsytor

Stora blomurnor skulle kunna vara ett alternativ till 
konventionella trafikhinder

Entrén till Grimstaby

Lokaler
Grimstaby��har��från��början��innehållit��en��stor��
andel servicelokaler. Dessa ger utrymme för nära 
service och handel. Det kan bli en utmaning för 
Grimstaby��att��behålla��den��stora��andelen��lokaler��då��
behov och efterfrågan varierar över tiden. 
ICA-butiken��är��borta��men��behovet��av��närbutiker��
kan komma tillbaka.

Att tänka på:
Positivt vore om lokalerna längs stråket kunde 
hyras ut till verksamheter med en utåtriktad 
funktion så att stråket blev mer aktivt och levande.
Eftersträva hellre ny användning i gemensamt 
bruk än utförsäljning till bostäder. 

Förslag till förbättring:
Vissa  lokaler skulle med fördel kunna 
omvandlas till attraktivt seniorboende. Då skulle 
integrationstanken tas tillvara och både äldre och 
unga mötas. 
Lokalerna bör om de omvandlas till bostäder inte 
säljas utan hyras ut för att möjliggöra en annan 
framtida användning.

Trafik och parkering
Grimstaby är en i det närmaste bilfri miljö. 
Bilarna har inte fått ta plats. Parkeringsytor och 
garage har placerats i utkanterna och på så sätt 
bidragit till en del av bullerskyddet. Genom att 
bilarna��har��hållits��utanför��har��den��ökande��bilismen��
inte påverkat området negativt. Bullernivån är låg 
och det känns tryggt att låta barnen kliva ut genom 
dörren och på några minuter vara på fritids eller 
skolan utan att korsa farliga vägar. Detta känns 
tryggt även för äldre. Det centrala stråket kantas 
dock av lokaler vars transporter sker via
stråket. Även bostadsgårdarna nås vid transporter 
via stråket eller via gångvägnätet. 

Att tänka på:
Om lokaler i framtiden omvandlas till bostäder 
kan behovet av bostadsparkering komma att öka. 
Dessa tillkommande platser bör skapas i direkt 
anslutning till befintlig parkering.
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För att torget ska bli livfullare och utnyttjas 
bättre behövs fler besökare. Man kan då behöva 
annonsera torget mot Breddenvägen och 
möjliggöra besöksparkering. Även läget för in-
/utfarten från Breddenvägen kan behöva studeras. 
Åtgärderna bör kunna utföras utan att den 
grundläggande strukturen bryts.

Förslag till förbättring:
De problem med skadegörelse som finns 
på parkeringarna bör kunna lösas med en 
omdisponering av garagebyggnaderna. 
Om garagen flyttas till parkeringens ut-/vägsidan 
så integreras denna i området och den sociala 
kontrollen över parkeringen ökar. En sådan 
exponering av parkeringen mot bostäderna ställer 
krav på kompletterande plantering av träd för att 
upplevas som en positiv förändring av miljön.
För att transporter till lokaler längs stråket 
lättare ska hitta fram kan stråkets påfart från 
Grimstavägen förtydligas. 

Kontakten mellan privata trädgårdar och och gemensamma 
gårdar är karaktäristisk för området

Torget

Vy från parkeringTrädgårdar
Karaktärisktiskt för området är sammanflätningen 
av det privata och gemensamma. Trädgårdar möter 
parkstråk och bygata, uteplatser möter bostadsgård 
och skolgård. Den nära kontakt som skapas mellan 
det offentliga och privata ger området en påtaglig 
intimitet och känslan av just trädgårdstad. 

Att tänka på:
Det är viktigt för området att den nära kontakten 
mellan det offentliga och privata bibehålls. 
Undvik höga plank eller staket. Använd häck för 
höjder mellan 700 och 1600
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Gemensam park

Växtval
Planteringsplaner��från��tiden��för��anläggandet��
av��Grimstaby��visar��på��en��uttalad��vilja��att��både��
skapa en trädgårdssstad och utnyttja och bygga 
vidare på den befintlig vegetationen inom 
området. Tonvikten ligger på fruktträd, bärbuskar 
blommande småträd och prydnadsbuskar 
på förgårdsmark och som stomplanteringar 
i trädgårdarna. På detta sätt har värdefulla 
trädgårdskvalitéer skapats i ett flerfamiljsområde 
med hyresrätt som upplåtelseform. I parken och 
de gröna stråken återfinns både parkträd och det 
mellansvenska kulturlandskapets karaktärsträd. 

De��ingående��delarna,��parken,��stråket,��de��
gröna korridorerna, bostadsgårdarna och 
förgårdsmarken/trädgårdarna��har��delvis��planterats��
med växter som förstärker planens motiv. 
I parken och de gröna korridorerna har befintliga 
träd som gran, tall, björk och ek sparats och 
kompletterats.
På bostadsgårdar och förgårdsmark i den västra 
delen står gamla fruktträd kvar och påminner om 
tidigare brukande av marken.
Gemensamma gårdar och skärmplanteringar har 
mer parkmässigt växtval med exotiska träd och 
blommande buskar. 
Förgårdsmark och trädgårdar domineras av 
stammsyren, prydnadsapel, hagtorn och fruktträd.

Att tänka på:
Områdets olika platser och rum motsvaras av 
respektive vegetationskaraktärer. Det är viktigt att 
följa den ursprungliga växtlistan för att området 
ska bibehålla sin karaktär.
Även föryngringen av den sparade vegetationen 
måste följa de ursprungliga tankarna.

Parkfunktioner
Inom området finns en större och en mindre lekplats, 
en daghemsgård, flera skolgårdar och en bollplan.  
Lekplatserna��ligger��i��anslutning��till��den��
gemensamma��parken��men��daghemsgårdar��
och skolgårdar är ofta integrerade på 
bostadsgårdarna. Detta speglar idén att 
blanda verksamheter och bostäder i området.
 
Att tänka på:
Det är viktigt att hålla fast vid idén om samnyttjande 
och blandning av verksamheter.

Stora gamla träd såsom gran, som sparats när området 
byggdes är ett medvetet och viktigt inslag i områdets 
karaktär

Äppelträd och blommande småträd 

Gårdar och trädgårdar
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Karaktäristisk markbeläggning och terängtrappor i trä

Flitigt unyttjande har lett till hårt slitage på delar av 
utomhusmiljön

Utemöbler, utrustning och markmaterial
Möbleringen av området utgörs av robusta och 
för��tiden��typiska��utemöbler,��främst��parksoffor,��
bord och enklare lekredskap. Sandlådesarger 
och terrängtrappor är ofta utförda i trä. 
Markbeläggningen är enkel och består av asfalt 
med visst inslag av släta grå betongplattor. 
Vid��entrétorget��i��väster��är��betongplattorna��
kombinerade��med��smågatsten��för��att��markera��
platsens högre dignitet. Vissa lekredskap har 
troligtvis ersatts med nya, andra har helt utgått. 
På��gårdarna��dominerar��trästaket��på��galvaniserade��
stativ som avskiljande mellan förgårdsmark och 
allmäna ytor. Brevlådorna sticker upp ovan de 
låga staketen.

Att tänka på:
Sträva efter att behålla områdets tidsprägel.
Vid förnyelse av terrängtrappor, träsarger och 
utemöbler som soffor och bänkar är det därför 
bättre att om möjligt renovera befintlig utrustning. 
Vid val av nya lekredskap är friheten större att 
förnya.

Utemiljöns förvaltning och skötsel
De samutnyttjade gårdarna med både bostäder och 
skollokaler��ger��ett��påtagligt��liv��över��hela��dygnet��
men skapar även skötsel och underhållsproblem. 
Främst gäller det hårt slitage på gräsytor och 
planteringar. Även gamla fruktträd är känsliga för 
kompaktering av jorden och skador på barken.
Många��buskage��har��klippts��på��ett��okänsligt��
och ensartat sätt och utvecklas därför inte på 
ett sätt som berikar miljön. Andra blommande 
buskage visar på dålig vitalitet och tillväxt vilket 
troligtvis beror på att jorden är näringsfattig och 
kompakterad. Många träd uppvisar dålig tillväxt. 
Andra��träd��har��vuxit��alldeles��för��bra��i��föhållande��
till placeringen på trånga förgårdar och behöver 
underhållsbeskärning av kronan. På det hela taget 
är skötsel och underhåll eftersatt. Talrika stubbar 
visar på att träd succesivt fällts utan att ersättas 
med nya.

Att tänka på:
Det är av stor vikt att de gemensamma park- och 
trädgårdsanläggningarna får en professionell 
skötsel. Som ett underlag för upphandling 
av skötsel och underhåll bör en skötselplan 
upprättas.

Karaktäristisk utemöbler

Parken
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”Tolbod” - Förslag till ny armatur 
vid eventuellt byte

Möjlighet finns att anpassa belysningen för att med ljus med 
olika karaktär framhäva olika rum såsom gångstråk och 
gårdar.

Yttre belysning
Det finns två olika belysningsarmaturer för den 
yttre belysningen i Grimstaby. Gångvägar och 
stråk��är��belysta��av��en��mindre��”limpa”��på��halvhög��
stolpe, troligen kommunens standard. Gårdarna 
har��armaturer��på��höga��stolpar,��ursprungligen��
olika för varje gård. Dessa är senare bytta mot en 
enhetlig standardarmatur av modell halv glob.

Att tänka på:
Belysningsarmaturer väljs när de ligger under 
kommunens skötsel i stor utsträckning för att få 
hög rationalitet. Nu kan bostadsrättsföreningen
välja en yttre belysning som inte bara är rationell 
utan även ger ett vackert ljus och samspelar med 
de yttre rummen. 

Förslag till förbättring:
Ersätt befintlig belysning med armaturen ur serien 
”Tolbod” från den danska firman Louis Poulsen. 
Den ger ett fint ljus och  har mycket gemensamt 
med Grimstabys danska förebilder. 

Befintlig 

Befintlig 

Bostaden

Huset och trädgården
Radhusen har en trädgårdsyta mot gården och en 
lite större trädgård mot utsidan.
Entrésidans��gårdar��är��ofta��små��med��ett��skärmtak��
som täcker entré och en liten förrådsbod. 
Skärmtaken��skapar��en��karaktär��av��skyddad��
tillbakadragen entré. Denna för Grimstaby typiska 
detalj��kan��gå��förlorad��om��utrymmet��under��taket��
tags i anspråk till en utvidgad entréhall. Husens entréer under tak
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Vissa av husen har vindsutrymmen som kan tas i anspråk 
som bostad

Kompletterade uteplatser på husens 

Enluftsfönster

Tvåluftsfönster Tvåluftsfönster i badrum

Att tänka på:
Tillåt inga till- eller inbyggnader på husens 
entrésidor förutom nedan föreslagna inglasning. 
På trädgårdssidan kan husen kompletteras med 
skärmtak, pergola eller inglasning men denna 
bör inte nå utanför ursprunglig förrådsbod. 
Eftersträva enhetlighet, kanske några modeller att 
välja mellan. 

Förslag till förbättring:
Områdets entréhallar upplevs av många som 
trånga och mörka. Entrén kan förstoras genom att 
man glasar in utrymmet under skärmtaket.  Med 
glas från golv till tak, en glasad entrédörr och ett 
tunt ramverk av trä kan rummet upplevas som en 
öppen glasveranda snarare än en inbyggd volym. 
Förråd/sopboden ska vara kvar men görs om till 
garederob. Förrådsbodens väggar samt hela ytans 
golv och tak måste naturligtvis isoleras. 
Se bilaga E

Förslag till förbättring:
Gård 6 och 7 har ett antal bostäder vars 
vardagsrum vetter mot stråket men endast med 
fönster. Dessa vardagsrum ( summa 7st) bör 
kompletteras med en fönsterdörr och en uteplats 
mot stråket. Uteplatsern bör omgärdas av en häck.

Vindsinredning
Flertalet��radhus��har��1½��plans��utförande��med��
endast en liten återstående vindsyta. Hustyp 2A, 
5A och 5B har dock ett vindsförråd som kan tas i 
anspråk som bostad. 

Att tänka på:
Då inga nya fönster får tas upp i gavelfasad får 
brandutrymningen från denna extra våning i 5A 
och 5B lösas via en ny takkupa i fasadliv. 

Takkupor
I Grimstaby finns takkupor av tre typer. Det är 
en��liten��tvåluftskupa��för��badrum,��enluftskupa��för��
sovrum och en tvåluftskupa för sovrum. 
Härutöver finns ett fåtal treluftskupor.

Att tänka på:
Nya takkupor ska vara av typen en- eller 
tvåluft för sovrum och utformas exakt som de 
ursprungliga även vad gäller tex. bröstningshöjd.
De hustyper som kan kompletteras med takkupa är 
2A, 5A eller 5B som vid vindsinredning kan förses 
med en en- eller tvåluftskupa på var sida.
Hustyp 2B, 3A, 3B, och 3C kan förses med en 
enluftskupa i övre hallen.
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En för området karaktäristisk fasad med entrébalkong Fasadritning till entrébalkong (se även bilaga)

Fasader
Materialen växlar mellan liggande panel och 
spritputs i åtta olika samstämda kulörer.
Den��horisontella��fasadpanelen��är��genomgående��
för alla träfasader och balkongräcken. Det är en 
enkelfasspontad panel med 138mm täckande 
bredd och tjockleken 22mm. Horisontell spontad 
fasadpanel är känslig för fukt. Speciellt gavlarna 
med liten eller ingen takfot är utsatta. Gavel-
burspråken��tillsammans��med��gavelspetsens��
speciella utformning ger  områdets gavlar 
ett karaktäristisk utseende. Många gavlar har 
under��åren��fått��ny��panel��av��en��annan��typ��än��den��
ursprungliga. Även gavelspetsmotivet har i många 
fall tagits bort. Gavelspetsmotivet skiljer sig för 
övrigt något åt mellan de tre första gårdarna och de 
övriga. Vissa bostäder nås via en betongtrappa och 
en entrébalkong. Balkongen har tak och en front av 
fasadpanel och utgör ett karaktäristiskt inlag. 

Att tänka på:
Alla fasader som under åren har fått en annan 
panel än den ursprungliga bör återställas till 
ursprungligt utförande. I samband härmedbör 
även de karaktäristiska gavelspetsarna återställas. 
Vid ommålning bör även kulörerna återställas till 
ursprunget. (se kulörplan)

Förslag till förbättring:
Utvändiga räcken är ursprungligen av samma 
panel som fasaderna. Detta gör räckena mycket 
rötbenägna då fukten når panelens baksida.
För att få ett bättre tekniskt utförand men med 
bibehållet utseende bör den spontade panelen 
bytas till en ”öppen” panel. Med en panelbräda 
om 22x128 mm i sågat utförande satta c-c 138 mm  
får man ett nästan identiskt utseende samtidigt 
som den horisontella springan inte överstiger 
rekommenderade 10 mm. 

Fasad med gavelspetsmotiv

Har ni sett igelkotten?
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GRIMSTABY KULÖRPLAN

OBS! Planens kulörer är endast symboler.
Använd NCS-koden för beställning.
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De olikfärgade taken har med tiden blivit smutsiga och 
behöver tvättas för att behålla sin distinkta kulör

Fönstren är efter 30 år i behov av viss renovering

Tak 
De��stora��branta��taken��är��karaktäristiska��
för Grimstaby. Intrycket lättas upp av 
vindsvåningarnas takkupor. Kuporna finns i några 
olika storlekar och har alla en likartad enkel form 
med tidsenlig detaljering.
Takens��fyra��olika��kulörer��med��röda,��gula,��bruna��
och svarta betongpannor växlas om så att varje 
bostad får sin kulör. Betongpannorna är i relativt 
bra skick men har med tiden blekts och blivit 
smutsiga. 

Att tänka på:
För att hålla takens kulörer distinkta bör taken 
hållas rena och mossa och alger avlägsnas.
Mossa och alger håller fukt vilket påskyndar 
nedbrytningen, taken bör därför tvättas 
regelbundet. Metoder finns även att efter tvätt 
måla pannorna för att få en mer smutsavvisande 
yta. Takkupor och övrig plåtytor, bleck mm på tak 
har samma kulör som respektive betongtak vilket 
naturligtvis ska gälla även vid ommålning.

Förslag till förbättring:
Tillåt braskaminer. Braskaminer skapar 
trivselvärde invändigt och skorstenarna gör 
taklandskapet mer levande och varierat. 
Målas i takets kulör.

Fönster
Fönstersnickerierna är alla vita men har i träfasad 
ett mörkt yttre foder. Standardfönstret med en stor 
ruta nertill och två små ovanför en högt sittande 
horisontell post är genomgående i hela området. 
I��första��byggnadsetappen,��gård��1-3��är��smårutorna��
öppningsbara��var��för��sig,��i��den��senare��etappen��är��
de del av en stor ruta..
Fönstren är av trä av typen 1+2 glas. Kopplade 
bågar med ett glas i den yttre och en isolerruta i 
den inre. Dessa fönster har en i princip modern 
konstruktion��men��är��efter��drygt��trettio��år��
förmodligen i behov av viss renovering. 
Karmens understycke men även den yttre bågens 
nedre del brukar vara delar som är utsatta. 

Att tänka på:
Underhållsarbete bör utföras på plats då det kan 
vara svårt att ta bort fönstren utan åverkan på 
fasaden. Skadat material bör ersättas med nytt av 
samma typ så att inte utseendet förändras.

Dominerande tak

Köksfönster med uteplats
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Entrédörrarna kan renoveras eller möjligen ersättas. 
Värmepumpar kan målas i fasadkulör.

Luftvärmepumpar bör placeras med hänsyn till att inte störa 
gårdsmiljön

Entrédörrar
Även entrédörrarna är möjliga att renovera. 

Att tänka på:
Dörrarna kan förses med ny isolering och även 
en glasad ruta. Entréernas något tillbakadragna 
läge gör att det även skulle vara möjlig att ersätta 
dörrarna med nya utan att 70-talskaraktären 
äventyras. Kulören bör naturligtvis vara den 
ursprungliga och även övrigt utförande och ev. 
glasning bör väljas lika ursprunget.

Luftvärmepumpar
Luftvärmepumpar��avger��ljud. Eftersom��sovrum��
normalt��vetter��mot��gårdarnas��utsidor��bör��
värmepumpen placeras på husets entrésida.

Att tänka på:
För att inte störa gårdsmiljön bör pumpens 
fabrikat, placering och avskärmning noga 
studeras. Måla pump och ledningar i 
fasadkulören. 
För övrigt tycks takhuvar för avluft vara en större 
källa till buller än luftvärmepumparna.

Förslagsvis målas staketen i en av tre grå-gröna kulörer.

Staket
Staketen runt uteplatser och entrégårdar hör till de 
detaljer som inte formgavs av områdets arkitekter. 
Staketen har inte fått en varierad utformning och 
upplevs��därför��som��monotona��i��kontrast��till��husens��
stora variation. De låga staketen har dock funnits 
sedan området var nytt och känns nu efter 30 år 
som en naturlig del av områdets karaktär. 

Förslag till förbättring:
För att få staketen att smälta samman mer med 
trädgårdarna föreslår vi att de målas i en av tre 
gröna-grågröna kulörer, NCS 7010-G70Y, 6020-
G70Y och 5010-G50Y. Trävirke och stomme av 
trä eller stål målas i samma kulör. Undvik staket 
högre än befintliga (ca.700). Staket kan även  med 
fördel bytas mot klippt alternativt kompletteras 
med häck eller buskage helst på utsidan.
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Trädgårdarnas vegetation
Integrationstanken��avspeglar��sig��tydligt��i��
växtkompositionen. Vegetation som planterats 
i trädgårdar och på förgårdsmark är bärande 
kvalitéer i det gemensamma rummet. 
Förändringar��på��den��privata��förgårdsmarken��får��
dramatiska��konsekvenser��för��den��gemensamma��
bostadsgården både i positiv och negativ 
bemärkelse. Sedan området byggdes har både 
trädgårdsintresset och utbudet av trädgårdsmöbler 
och tillbehör utvecklats. Nya växter har 
konkurerat ut gamla. Denna utveckling kan 
avläsas i en rad trädgårdar. 
Att��dra��gränsen��mellan��friheten��att��utforma��
och förändra sin trädgård och värnandet 
om��kulturvärde��är��en��av��de��viktigaste��
framtidsfrågorna.

Att tänka på:
Den nära kopplingen mellan privat och offentligt 
är en kvalité men ställer krav på hur exempelvis 
trädgårdar och förgårdsmark måste planteras 
för att säkerställa områdets karaktär. En mycket 
viktig åtgärd är att säkerställa nyplantering av 
blommande småträd på förgårdsmark.

Vegetation som planterats i trädgårdar och på förgårdsmark 
är bärande kvalitéer i det gemensamma rummet

Trädgårdar
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Råd i korthet

•	 Bryt inte övergripande struktur.
•	 Privatisera inte gemensam mark.
•	 Förbättra trivseln på torget, annonsera torget 

utåt.
•	 Undvik om möjligt försäljning av lokaler.
•	 Lokaler kan bli äldreboende.
•	 Tillåt inte parkering inne i området.
•	 Planera för minskad skadegörelse på 

parkeringen.
•	 Se till att gemensam park och trädgård sköts 

professionellt enligt skötselplan.
•	 Kvaliteten på den yttre belysningen kan höjas.
•	 Staket ska hållas låga (ca 700 mm). Måla 

staketen.
•	 Inga tillbyggnader på husens entrésidor.
•	 Inglasad entré möjlig på vissa hustyper.
•	 Inga fristående bodar på trädgårdssidan.
•	 Inredning av vind möjlig i vissa hustyper.
•	 Nya takkupor ska utformas lika ursprungliga.
•	 Byt inte material – renovera och underhåll 

istället.
•	 Återställ fasader till ursprunglig panel och 

kulör.
•	 Återställ borttagna gavelspetsmotiv.
•	 Byt räckespanel till en ”öppen panel”.
•	 Tvätta taken regelbundet.
•	 Måla takkupor och övrig takplåt i takkulören.
•	 Tillåt installation av braskaminer.
•	 Underhåll fönster, undvik att byta till nya.
•	 Underhåll entrédörrar, undvik att byta till 

nya.
•	 Placera värmepumpar på gårdssidan, måla 

pumpen i fasadfärgen.
•	 Följ ursprunglig växtlista vid föryngring.
•	 Plantera blommande småträd på förgårds-

mark.
•	 Slå vakt om helheten, begränsa alternativen.
•	 För loggbok över renoveringsåtgärder för 

framtida underhåll.

Nu - 2009Då - 1977Bilagor
Mark och växtinventering av parker, stråk och gårdar
Äldre kartor från år 1636, 1691, 1708, och 1812
Lägenhetsplaner, sektioner och fasader
Detaljritningar av räcke, fönster, takfot, takkupa
Typritning��för��”Glasat��entréparti”

bilaga��A���� �3��sidor
bilaga��B���� ����5��sidor
bilaga��C���� ����sidor
bilaga��D���� ����5��sidor
bilaga��E���� ����1��sida
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Metod, frågeställningar, beskrivning och 
bedömning
Inventeringen��av��bostadsområdet��har��utförts��
under maj och juni 2009. Vi inventeringen har ett 
underlag��bestående��av��planteringsplaner��daterade��
mellan 1975-78, från Väsbyhems arkiv använts. 
Inventeringen har varit inriktad på de rums- och 
karaktärsskapande vegetationen i anläggningen. 
Utgångspunkten har varit att identifiera den 
stomme och möblering som är viktig att värna om 
för att bibehålla områdets karaktär. Den mark som 
disponeras privat, förgårdsmark och trädgård, har 
beskrivits��i��de��fall��den��är��viktig��för��de��offentliga��
parkrummen. 

Tre��frågeställningar��har��varit��ledande��vid��
inventeringen och beskrivningen av ormrådet:

- Hur var det tänkt och vad blev byggt?
- Vad finns kvar och vad fungerar?
- Vad ska bevaras?

Parken
Parken��planerades��som��områdets��gröna��hjärta��
och platsens befintliga träd, bland annat gran och 
björk,��var��tänkta��att��bevaras,��för��att��tillsammans��
med nyplanterade träd och en föreslagen öppen 
gräsyta, utgöra parkens stomme. 
Parken��var��tänkt��att��fungera��som��en��samlande��
plats för de boende och som ett komplement till 
gårdarnas lekplatser.
Idag��utgörs��parkens��stomme��av��de��bevarade��träden��
som��tillsammans��med��planterade��träd��står��i��den��
öppna gräsytan.

Det är viktigt att värna och säkerställa parkens 
stomme och då särskilt de uppväxta träden samt 
gräsytans öppenhet. Parkens trädbestånd är i 
behov av föryngring, gallring och nyplantering. 
Främst gäller det de ursprungliga björkarna 
och granarna. Det skulle kunna tänkas att man 
succesivt byter ut granen mot tall för att på så vis 
få en ljusare och mer genomsiktlig park. 

Parken

Ritning från 70-talet

Parken

 Mark- och växtinventering av parker, stråk och gårdar bilaga A 

Page 1 of 1
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Stråket
Stråket��var��tänkt��som��en��förbindande��bygata��
belagd med asfalt och med ”mattor” av 
betongplattor vid offentliga byggnader. 
Den��angränsande��förgårdsmarken��var��tänkt��att��
antingen��planteras��med��buskar��eller��förses��med��
staket. Flera olika sorters buskar föreslogs, bland 
annat rosenbuskar, spirea, syren, kornell och 
dvärgtall.
Idag��utgörs��stråkets��stomme��av��den��förbindande��
asfaltsbeläggningen och buskplanteringarna på 
förgårdsmarken. 

Stråkets offentliga karaktär måste stärkas och 
i syfte att tydliggöra stråket är det viktigt att 
värna stommen. Idag lider buskagen längs med 
stråket av eftersatt skötsel. Det är stor variation 
både vad gäller buskarnas höjd och bredd. För 
att buskagen skall kunna skapa stråkets karaktär 
måste de uppfattas som enhetliga och bör därför 
inte variera i storlek. 
Idag är inte skillnaden mellan stråket och 
platserna längs med stråket tillräckligt tydlig. 
Genom att tydliggöra platserna längs med stråket 
kommer man lättare att uppfatta rörelsen längs 
med det. Platserna ”entrétorget” och ”torget” 
hjälper till att skapa en rytm i rörelsen längs 
stråket.

Entrétorget
Entrétorget var med sin placering tänkt att 
fungera som både entré- och samlingsplats för 
hela området. Torget skulle samla upp de olika 
rörelserna genom området. Rumsligt avgränsades 
det av husfasader på två håll och upphöjda 
buskage och en  lägre amfiteater i trä på de två 
andra hållen. 
Torgets yta belades med betongplattor och gatsten 
i mönster. Beläggningen var av högre kvalitet än 
i��övriga��delar��av��området��för��att��visa��på��platsens��
betydelse. 
På torgytan skulle tre stycken fontänpilar 
planteras. De upphöjda växtbäddarna planterades 
med med bergtall.
Idag��fungerar��torget��som��det��var��tänkt,��men��det��
har��förlorat��en��del��av��sin��betydelse��då��den��lokala��
matbutiken��som��förr��var��en��viktig��målpunkt��inte��
längre finns kvar. Många människor passerar 
därför��inte��torget��idag��förutsatt��att��de��inte��går��förbi��

Stråket

Stråket

Entrétorget
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på vägen till busshållplatsen. 
I��de��upphöjda��växtbäddarna��växer��det��idag��
ölandstok och mitt på torget växer en större lind 
som samlar rummet. Tillsammans med amfiteatern 
i trä utgör de här växtelementen torgets stomme.

Entrétorgets träkonstruktioner är slitna och i 
behov av renovering. Buskplanteringarna är 
slitna och behöver ses över. Med hänsyn till 
successionen kan det vara klokt att plantera 
ytterligare en lind på torget.

Torget
Torget��var��tänkt��som��en��samlingsplats��i��områdets��
mitt��kring��vilket��verksamhetslokaler��var��
placerade. Torget bestod av en hårdgjord yta, 
mönstrad med gatsten och betongplattor, samt 
två trädrader, en i nord-sydlig och en i öst-västlig 
riktning. 
Idag är torgets känns torgets avgränsning och 
funktion otydlig. Torgytan saknar både träd och 
möblering.  

Torget är idag otydligt och saknar karaktär och. 
Beläggningens mönstring tar inte hänsyn till att 
torgytan är skevad.  
I syfte att tydliggöra torgrummet föreslås en 
omarbetning av markytan och att man då utnyttjar 
den höjdskillnad som finns idag. Torgytan 
skulle på sätt få en tydlig rumslig avgränsning i 
marknivå. 
Plantering av ett vårdträd föreslås på torgytan 
för att samla rummet. En enkel möblering och ny 
belysning är nödvändig för att göra torget bättre.

Lilla torget
”Lilla��torget”��är��idag��en��rumslig��vidgning��av��
stråket��framför��skolan��som��endast��utmärker��sig��
genom en variation i beläggningen.

Med några få enkla medel och en tydlig 
gestaltningsidé skulle den här vidgningen kunna 
tydliggöras och anta formen av en mindre 
platsbildning. En beläggning av betongplattor kan 
lyfta platsen.

Torget

Plan torget

”lilla torget”
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Lekplatsen/Skolgården
Lekplatsen är planerad kring ett flertal befntliga 
uppväxta träd. Ett flertal blommande träd, bland 
annat hägg, rönn och äppelträd föreslogs som 
komplement till de befintliga träden.
Mellan��träden��är��öar��av��lekredskap��föreslagna��
och mellan lekredskapen föreslogs plantering av 
flera olika sorters blommande buskar 
Idag är ett flertal av de ursprungligen sparade 
träden��nedtagna,��men��de��bevarade��träden��som��
finns kvar utgör ändock gårdens stomme.

I och med att träd tas ned utan att nya träd 
har planteras sker en allmän utarmning av 
trädbeståndet. Med tanke på successionen bör 
nya skogsträd, såsom tall och lönn, planteras. 
Nyplanteringen bör omfatta hela lekplatsen och 
entréområdet ända ner till gångtunneln 

Grön korridor - natur

Skolgård

Gröna korridoren - gräsyta
Den��gröna��korridoren��var��tänkt��att��bestå��av��en��
enkel��gräsyta��i��vilken��det��skulle��stå��grupper��av��
träd. 
Idag��utgörs��den��gröna��korridorens��stomme��av��
en��gräsyta��med��ett��träd��i��den��ena��änden��närmast��
parkeringen och en handfull träd i den andra 
änden närmast stråket och parken.

Då gräsytan idag saknar den stomme av träd 
den ursprungligen var tänkt att ha föreslås 
nyplantering av träd i syfte att hålla samman 
parkrummet. 

Gröna korridoren - natur
Bakom torget finns en sparad bit naturmark som 
avgränsas av förgårdsmarken, en garagelänga och 
tvättstugan vid torget. 
Den��här��gröna��korridoren��är��viktig��för��områdets��
helhet och bidrar till en tydlighet i läsningen av 
områdets koppling till omgivande naturmark.

Trädbeståndet behöver kompletteras. Viss 
nyplantering behövs och eventuellt kan det också 
vara aktuellt med viss gallring.

Grön korridor
 - gräsyta
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Förskolegården
Mellan Gård 8 och Gård 10 planerades en 
förskolegård. 
Den��har��idag��en��stomme��av��uppväxta��fruktträd,��
lövträd och barrträd. 
Gräsytan är hårt sliten som följd av leken.

Viktigt att värna de träd som idag växer på gården 
samt att se till att ersätta de träd som mår dåligt. 
Gräsmattan behöver renoveras. Den bör om 
möjligt anläggas som färdig gräsmatta under de 
få veckor förskolan har stängt för att ge gräset en 
chans att etablera sig. 
En del av träden är i dåligt skick och behöver 
ersättas. När de ersätts bör de skyddas från lek 
under de första åren. 

Parkering längs vintervägen

Parkering

Parkering längs vintervägen

Parkeringen längs Vintervägen
Parkeringen��längs��med��Vintervägen��planerades��
som��en��längsgående��parkering��som��följer��
områdets utsträckning längs Breddenvägen. I 
syfte��att��avgränsa��mellan��de��privata��trädgårdarna��
och parkeringen placerades carportar längs med 
trädgårdarna. I syfte att avgränsa parkeringen från 
gatan��föreslogs��trädplantering��i��den��gräsbeklädda��
markremsa��som��löper��mellan��Breddenvägen��
och parkeringen. En del av de  här träden utgör 
idag stommen för den vegetation som finns i 
anknytning till parkeringen.

Parkeringen med sin plantering längs 
Breddenvägen är ett av de få delarna av området 
som kan omformas och utvecklas för att möte 
nya behov. Ny infart och nya parkeringsplatser 
kan anläggas samt uppsamlingsplatser för 
kompostmaterial. Det är viktigt att ta ett samlat 
grepp på utformningen av denna del. Ex vis skulle 
garagelängorna kunna läggas ut mot vägen 
för att öka säkerhet och överblickbarhet från 
bostadsområdet.

Förskola

Förskole- och skolgård

skolgård
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Gård 1
Gård 1 var tänkt som en integrerad skol- och 
bostadsgård med en grundstruktur av befintliga 
äppelträd som bevarats, samt fokus på lek och 
aktivitet för barn. 
Idag��är��den��ursprungliga��strukturen��med��
äppelträden är bevarad och är mycket viktig för 
gården. Träden ger skydd från solen och samlar 
gårdsrummet��som��annars��skulle��riskera��att��
uppfattas��som��rörigt��som��följd��av��stort��inslag��av��
lekredskap.

På bostädernas förgårdsmark, på den östra delen 
av gården, skulle nyplantering av svagväxande, 
blommande småträd vara välgörande i syfte att 
ge gården en grönare känsla som motvikt till de 
hårdgjorda ytorna. 
Idag finns det ett successionsproblem då 

äppelträden är ålderstigna och en del av dem 
är i mycket dåligt skick. Därför är det viktigt att 
nyplantering av äppelträd sker på de lediga ytor 
som är disponibla. Nyplanterade träd kräver 
ett ordentligt etableringsskydd för att ha en 
möjlighet att klara sig från slitage genom lek. 
Stora trädkvaliteter är att föredra. Generellt sett 
är lekredskapen mycket slitna då de används både 
under skoldagen och på kvällarna och behöver 
därför bytas ut. 
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Gård 2
Gård�����var��planerad��som��en��bostadsgård��med��en��
central gräsyta. På gräsytan skulle en lekkulle, 
en sandlåda med lekbord, en flaggstång och tre 
bänkar samt ett bord placeras. Fem blommande 
fruktträd��samt��spridda��buskage��av��blommande��
eller fruktbärande buskar skulle också planteras 
på gräsmattan. På förgårdsmarken skulle en 
blandning av olika blommande fruktträd planteras.
Idag domineras gården av två stora almar. 
Tillsammans��med��gräsmattan��utgör��de��gårdens��
stomme. Sandlåda och lekbord har kompletterats 
med��en��angränsande��sandyta��i��vilken��ett��lektorn��
med rutschkana och en fjädergunga har placerats. 
I��syfte��att��ge��stöd��åt��sittplatsen��har��ett��buskage��av��
spirea planterats bakom bänkarna. 
Ett��fåtal��av��de��blommande��fruktträd��som��var��
planerade står kvar på förgårdsmarken. 

De två stora almarna och den centrala gräsytan 
utgör tillsammans med de blommande fruktträden 
på förgårdsmarken gårdens stomme. Det är viktigt 
att värna dem för att bevara gårdens karaktär.
På förgårdsmarken framför ett av husen står en 
gammal björk som vuxit sig mycket stor och kan 
tas bort och ersättas med ett mindre, blommande 
fruktträd.
På förgårdsmarken i sydväst, där husen är högre, 
föreslås nyplantering av blommande fruktträd för 
att ge en grönare inramning samt göra fasaderna 
mindre påtagliga.
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Gård 3
Gård��3��var��tänkt��som��en��bostadsgård��med��en��
central samlande gräsyta i vilken en handfull 
befintliga fruktträd bevarades och kompletterades 
med nya. Där skulle också finnas en sandlåda, 
samt��ett��bänkbord��med��en��buskplantering��som��
stöd i ryggen. På gräsytan planerades också en 
flaggstång. 
Förgårdsmarken��skulle��planteras��med��blommande��
fruktträd samt buskar av olika sorter.
Idag utgörs gårdens stomme av gräsytan och tre 
bevarade��äppelträd��samt��ett��körsbärsträd��som��
troligen planterades när gården anlades. 
På��förgårdsmarken��står��idag��endast��ett��blommande��
träd, en rosenhagtorn, kvar. Gården ger trots 
det ett grönt intryck ändå tack vare de uppväxta 
buskarna��som��växer��på����förgårdsmarken��i��väster��
och söder.

Gården är överlag i gott skick. De bevarade 
fruktträden är gamla och det är viktigt att man 
i god tid nyplanterar äppelträd för att klara av 
generationsskiftet utan att gårdens karaktär 
förändras.
Nyplantering av blommande fruktträd föreslås 
även på förgårdsmarken.
De uppväxta buskarna på förgårdsmarken i väster 
och söder är mycket viktiga för gårdens gröna 
karaktär och bevaras.
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Gård 4
Gåd 4 var planerad med en central gräsmatta och 
en lekkulle, en sandlåda med lekbord och lekhus 
samt ett buskage av dvärgtall och ölandstok som 
stöd för sandlådan.
På förgårdsmarken planerades ett flertal 
blommande fruktträd. 
Idag har tre bänkar och ett bord placerats mellan 
lekullen och sandlådan. Istället för de planerade 
buskagen domineras gården av en stor lind. Där 
står också en mindre lind, troligtvis ett uppväxt 
rotskott från en lind som tagits ned.
I anslutning till sandlådan har tre bänkar och 
ett bord placerats. Ytterligare tre lekredskap, en 
lekstuga, en fjädergunga, och en karusell har 
placerats på gräsmattan.
Gårdens stomme utgörs av gräsytan och den stora 
linden. 

��
En rumslig avgränsning, i form av ett lägre 
blommande buskage, längs fasaden till biblioteket 
skulle vara ett  välgörande tillskott till gårdens 
stomme.
 Med tanke på trädsuccessionen finns det en stor 
poäng i att stamma upp, beskära och gödsla den 
yngre linden. 
Det känns viktigt att utveckla och värna om 
grönskan på förgårdsmarken. Gården är liten 
och fasaderna är mycket påtagliga. För att 
undvika att gården känns  instängd och hård 
föreslås nyplantering av blommande fruktträd på 
förgårdsmarken. 
Lekredskapen kan med fördel samlas och därmed 
frigöra gräsyta för andra aktiviteter. När bord och 
soffor ersätts kan en alternativ placering, fri från 
sandlådan, övervägas.
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Gård 5
Gård 5 var planerad kring en central lekkulle i 
gräs på vilken en oxel och en lind föreslogs. I 
direkt anslutning till lekkullen förslogs också en 
södervänd sittplats belagd med betongplattor och 
möblerad med bänk och bänkbord. Som rumsligt 
skydd i ryggen på sittplatsen skulle fem stycken 
oxlar planteras. 
Invid lekullen planerades också en sandlåda 
möblerad med lekbord och lekhus. 
På��förgårdsmarken��föreslogs��äppelträd��
tillsammans med en häckplanteringar av berberis 
och ölandstok.
Idag��utgörs��gårdens��stomme��av��syrener��
på��förgårdsmarken��tillsammans��med��den��
gräsbeklädda lekkullen. 

Lekkullens gräsyta är mycket sliten och behöver 
förnyas/renoveras.
Gården saknar karaktärsfulla träd kring vilka 
gårdsrummet kan samlas. Nyplantering av 
äppelträd föreslås enligt illustrationsplanen. 
På förgårdsmarken föreslås också nyplantering av 
blommande fruktträd.
Planteringsytan bakom sittplatsen ger idag inget 
stöd åt sitplatsen och bör jordförbättras och 
återplanteras med syrenbuskar som regelbundet 
föryngringsbeskärs.
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Gård 6
Gård 6 var planerad med en centralt placerad 
sandlåda och lekredskap som omgavs av ett lägre 
buskage av spirea på två sidor. En flack trappa 
var tänkt att dela buskagen i två. En plattbelagd 
yta skulle omge sandlådan på tre sidor och 
på plattytan skulle ett bänkbord placeras med 
tre pelarasparna som stöd. På förgårdsmarken 
planerades buskar.
Idag ger gården ett mycket grönt intryck. De 
planerade��buskarna��på��förgårdsmarken��står��kvar��
och har kompletterats med uppstammade syrener. 
Där��pelarasparna��ursprungligen��skulle��ha��stått��står��
idag en mindre lönn.
På��en��av��sandlådans��kortsidor��har��en��ny��
planteringsyta��tillkommit��med��vinbärsbuskar,��
amerikanska blåbär och lavendel. 

Gårdens stomme är buskarna och de uppstammade 
syrenerna��på��förgårdsmarken��som��tillsammans��
med den centrala platsen och dess träd och 
buskage gör att gården upplevs som mycket grön 
och lummig.  

Ena bänken vid bordet har bytts ut till annan 
modell och bör vid upprustning av möbleringen i 
området bytas till en typ lika den ursprungliga. 
Invid den befintliga lönnen föreslås nyplantering 
av ett karaktärsträd för att säkerställa 
kontinuiteten och värna gårdens trädbestånd.
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Gård 7
Gård 7 var planerad som en gård med en central 
gräsmatta��utformad��som��en��lekkulle��kring��vilken��
en sittplats och en sandlåda skulle placeras. 
Sittplatsens��möblering��var��tänkt��att��bestå��av��ett��
par bänkar och ett bänkbord. Sandlådan skulle 
innehålla lekbord och lekhus. Tre oxlar och 
en��lönn��planerades��på��gräsytan,��medan��fem��
pelaraspar skulle ge skydd i ryggen vid sittplatsen. 
Förgårdsmarken��var��tänkt��att��planteras��med��ett��
flertal blommande fruktträd. 
Idag utgörs gårdens stomme av en central gräsyta, 
med tre silverlönnar och en lekkulle.
I sydvästläge finns en sittplats möblerad med 
bänkar och bänkbord och med en häckplantering 
av syren som stöd i ryggen. 
I anslutning till gräsytan finns en sandlåda med 

lekbord och lekhus med rutschkana. På lekkullen 
står det dessutom en fjädergunga och ett lekhus. 
En��relativt��nyanlagd��smitväg��med��betongplattor��
löper diagonalt över gräsytan. På förgårdsmarken 
växer idag ett antal uppstammade syrener och 
andra lägre buskar.

Syrenbuskaget som ger rumsligt stöd åt sittplatsen 
fungerar bra, men behöver regelbunden 
föryngringsbeskärning. Växtjorden behöver 
jordförbättras och gödslas. 
På förgårdsmark föreslås nyplantering av mindre 
blommande fruktträd.
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Gård 8
Gård��8��var��planerad��som��en��bit��sparad��naturmark��
på��en��kulle��till��vilken��man��adderat��en��sandlåda��
med lekbord och lekhus och bredvid sandlådan 
en bänk med tillhörande bord. Uppe på kullen 
planerades två södervända bänkar. 
Idag��utgörs��stommen��på��gården��av��den��uppvuxna��
skogsdungen på kullen. 
Nedanför kullen finns en sandlåda och i närheten 
av den ett lekhus. 
Två trappor i trä leder i nordöst och i sydöst upp 
på kullen. Uppe på kullen finns en hårdgjord 
sittplats belagd med betongplattor och möblerad 
med ett bänkbord. 
Den bevarade kullens naturlika karaktär är mycket 
värdefull och måste bevaras. För att öka gårdens 
kvalitet för de boende kan det dock vara aktuellt 

att göra gården ljusare och mer genomsiktlig och 
komplettera med fler sittplatser. 

I syfte att skapa en ljusare och mer överblickbar 
gård föreslås det att en väl genomtänkt gallring 
av gårdens trädbestånd utförs och att  granarna 
på sikt ersätts med tall. I och med en gallring 
kan mer ljus nå ned till sittplatsen uppe på kullen 
som idag upplevs som mörk. Gårdens nordöstra 
hörn behöver en ny belysningsstolpe. Sandlådan 
föreslås få ett tillskott i form av exempelvis ett 
lekbord.
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Gård 9
Gård 9 var planerad med en centralt placerad 
gräsyta med en lekkulle. I anslutning till 
gräsytan��föreslogs��en��sandlåda,��med��lekbord��
och lekhus, samt en sittplats med betongplattor 
som beläggning och bänk och bänkbord som 
möblering. Tre stycken befintliga träd sparades 
i gräsytan och ytterligare fyra stycken oxlar 
föreslogs som rumsligt stöd åt sittplatsen. 
På��förgårdsmarken��planerades��blommande��
fruktträd och buskplantering av ölandsstok. 
Idag��utgörs��gårdens��stomme��fortfarande��av��
en��gräsyta,��med��en��lekkulle,��på��vilken��det��står��
tre stycken höga björkar och en svagvuxen 
hästkastanj. 
I anslutning till gräsytan finns en sandlåda med 
lekbord och rutschkana och ute på gräsytan står 
ett lekhus. I motsatt ände från sandlådan finns en 
sandyta��med��en��gungställning��i��vilken��det��hänger��
två gungor. 
Bredvid gungställningen finns en hårdgjord 
sittplats belagd med betongplattor och möblerad 
med bänk och bänkbord. Som rumsligt stöd 
i��ryggen��av��sittplatsen��växer��ett��rödbladigt��
blommande buskage (ej examinerat).
På��förgårdsmarken��växer��ett��fåtal��uppstammade��
syrener.

De befintliga björkarna är viktiga för 
helhetsintrycket, men de behöver kompletteras då 
en eller två av dem ser ut att växa svagt. Gården 
är stor och det finns plats för att nyplantera fler 
karaktärsgivande träd. Hästkastanjen framför 
sittplatsen är inte optimal. Hästkastanjer växer sig 
mycket stora och har ett kraftigt bladverk varför 
det inte är ett lämpligt träd framför en södervänd 
sittplats. 
Nyplantering av parkträd föreslås på gårdens 
sydvästra del.
Buskplanteringen bakom sittplatsen behöver 
föryngringsbeskäras, jordförbättras och 
regelbunden skötsel. Det är viktigt att buskarna är 
lika stora för att de skall upplevas som en enhet. 
Gräsytan är mycket hårt sliten och behöver 
renoveras.
På förgårdsmarken föreslås nyplantering av 
blommande fruktträd.
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Gård 10
Gård��10��skiljer��sig��från��övriga��gårdar��då��den��
hitintillls varit en institutionsgård.
Gården��var��tänkt��som��en��hårdgjord��gård,��belagd��
med��asfalt,��vilken��rumsligt��avgränsas��med��ett��
buskage��som��huvudsakligen��består��av��bergtall��
med inslag av äppelros och bärapel. Ytan 
avgränsas��rumsligt��i��öster��av��ett��buskage,��som��
var��tänkt��att��huvudsakligen��bestå��av��bergtall��med��
inslag av äppelros och bärapel, i syd och väst av 
husens fasader. I buskagets södra ände föreslogs 
tre blommande fruktträd. Två befintliga träd ser 
ut att vara tänkta att sparas. På den hårdgjorde 
gårdsytan bestod möbleringen av ett centralt 
placerat cirkulärt cykelställ samt två invid 
buskaget placerade bänkbord. 
På förgårdsmarken föreslogs inget växtmaterial. 
Idag��bygger��gårdens��karaktär��till��stor��del��på��
blommande��buskage��som��är��två��till��tre��meter��
höga. I det centrala, långsträckta buskagets södra 
del växer två blodplommonträd. Buskagen och 
blodplommonträden utgör gårdens stomme. 
Öster om det centrala buskaget finns en gräsyta 
som förmodligen hör till skolan. På gräsytan växer 
två rönnbärsträd. 

I och med den förändrade användningen där 
lokaler blir bostäder krävs det att gården  
förändras i riktning mot de andra gårdarnas 
karaktär. Troligtvis kan man spara en stomme 
av den befintliga vegetationen och komplettera 
med annat växtmaterial. Dessutom behöver man 
bryta upp asfalt för att kunna skapa förgårdsmark 
och göra gården grönare, mer genomsiktlig 
och ljusare. Buskagen behöver gallras och 
föryngringsbeskäras. Enstaka buskträd behöver 
stammas upp. Genom att beskära buskagen ökar 
man överblickbarheten och man får därmed en 
mer sammanhållen rumskänsla. Gården kommer 
också att kännas ljusare och rymligare när 
buskagen blir lägre i och med att gräsytan och 
dess två rönnbärsträd i väster kommer att bli en 
del av gårdsrummet. 
Blodplommonträden är viktiga för gården. De 
behöver dock beskäras och stammas upp.



40

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



41

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



4�

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



43

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



44

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



45

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



46

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



47

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g



48

U
rs

pr
un

gl
ig

 p
la

nt
er

in
gs

ri
tn

in
g


