
HÖGANÄS KOMMUN

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

KALLELSE 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

VÄLKOMMEN 

Datum och tid:  2023-01-26, kl 18:30 
Plats: Tivolihuset 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se. 

Observera att sammanträdet är i Tivolihuset. 

Innan sammanträdet kommer det att serveras smörgåstårta. 
Välkomna. 

Petér Kovács (M) 
Ordförande 
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HÖGANÄS KOMMUN

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Förslag: 
Digitalt den 7 februari 2023. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Avsägelse (KS/2023/46)   
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Christian Johanssons (SD) avsägelse avseende uppdrag som nämndeman vid 
Helsingborgs tingsrätt. 
 

5. Fyllnadsval (KS/2023/46)   
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja … som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt efter Christian Johansson (SD). 
 

6. Godkännande av markanvisningsavtal för fastigheterna 
del av Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26 
(KS/2022/1397) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna markanvisningsavtalet mellan Höganäs kommun och Röret AB (559355-7829) 
samt BBHG AB (559396-8125), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.  
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7. Tidigareläggning av kamerainstallation, 
Vikenskolan/Tornlyckeskolan (KS/2022/1402) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget och omfördela 400 tkr från investeringsbudget ”kamerabevakning 
Vikenskolan” från 2024 till 2023, 
  
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 50 tkr/år Vikenskolan, 
  
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 30 tkr/år för Tornlyckeskolan. 
 

8. Refinansiering av lån för avgiftsfinansierad verksamhet 
(KS/2022/1451) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna omsättning av lån på 75 mnkr och lån på 70 mnkr, 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander att tillsammans med kommunchef 
Herman Crespin underteckna lånehandlingar, 
 
att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att ombesörja omsättning av lånet.  
 

9. Godkännande avseende tilläggsavtal till 
expolateringsavtal med Derome Hus AB i södra Arild 
(KS/2021/362) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna tilläggsavtalet jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Derome 
Hus AB (556250-9223), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
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10. Svar på motion avseende arkitektur- och 
gestaltningsplanplan (KS/2022/334) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen.  
 

11. Svar på interpellation angående hur togs beslut om att 
släcka ner var tredje gatlampa (KS/2022/1473) 

  

Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att interpellationen anses vara besvarad. 
 

12. Inkommen motion angående att solpaneler skall 
installeras på fria ytor (KS/2023/22) 

  

Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 

Page 4 of 125



 
 
 
 
 

4 

Avsägelse 

KS/2023/46 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2023/46 
§ 
Avsägelse 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som nämndeman vid 
Helsingborgs tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag  
Christian Johansson (SD), avsägelse den 12 januari 2023. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Christian Johanssons (SD) avsägelse avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs 
tingsrätt. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Ärendenummer: #71933 | Inskickat av: CHRISTIAN JOHANSSON (signerad) | Datum: 2023-01-12 16:31 Sida  av 1 2

Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter eller 
avsägelse

Ärendenummer: #71933 | Inskickat av: CHRISTIAN JOHANSSON (signerad) | 2023-01-12 16:31

1. Uppgifter förtroendevald

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser avsägelsen?

Ange samtliga uppdrag.

Övriga uppdrag

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Fritext

Om du vill skriva något i din avsägelse skriver du det här.

Önskar att lämna mitt uppdrag som Nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt per omgående
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Ärendenummer: #71933 | Inskickat av: CHRISTIAN JOHANSSON (signerad) | Datum: 2023-01-12 16:31 Sida 2 av 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

CHRISTIAN JOHANSSONNamn: 
Person ID:

2023-01-12 16:31Datum: 
FD57047B22E88A1D0BC4DBD7A700771B108B3338Signerad checksumma: 
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Fyllnadsval 

KS/2023/46 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2023/46 
§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Christian Johansson (SD) avsägelse avseende uppdrag som 
nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag  
Christian Johansson (SD), avsägelse den 12 januari 2023. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja … som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt efter Christian Johansson (SD). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Godkännande av markanvisningsavtal för 
fastigheterna del av Höganäs 35:4 och Brorsbacke 

Västra 26  

KS/2022/1397 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-09    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Leif Löwegren (SD) 
Lars Linderot (M)  ersätter Anders Ståhl (M) 
Heléne Nyholm (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Sören Ravn (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Göran Lock (MP) 

Gertrud Greén (C) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 16:30-16:40 
  
Paragrafer §2 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Nils Hyllienmark (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Nils Hyllienmark (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-01-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-01-09 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-09    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-09    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1397 
§ 2 
GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL FÖR 
FASTIGHETERNA DEL AV HÖGANÄS 35:4 OCH BRORSBACKE 
VÄSTRA 26 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens kommunledningskontor har som uppdrag att förvärva strategiska fastigheter för 
framtiden. En fastighet som är intressant för framtiden är Höganäs Thor 16 och Thor 17 (Widdings 
villa). Storgatan och Köpmansgatan är idag de främsta handelsgatorna i Höganäs med en blandning av 
butiker, caféer och små restauranger. Mitt i stadskärnan, i kvarteret Thor, står den gamla läkarvillan – 
Widdings villa - i en parkliknande trädgård. Platsen har kvaliteter med mycket hög potential att koppla 
ihop de två handelsstråken, och är därför en viktig tyngdpunkt i staden för utveckling av stadskärnans 
attraktivitet och utbud. En förädling av platsen gynnar aktivitet i centrum och bidra till livligare 
stadsliv, ökat underlag för handel och kommersiell service samt ökad trygghet.  
  
Niels Mølgaard Holding ApS och Buus Invest ApS har tidigare av familjen Widding erhållit en option 
att förvärva Widdings villa. Med anledning därav har Niels Mølgaard och Heine Kragelund Buus 
kontaktat kommunledningskontoret med syfte att undersöka den framtida användningen av villan. I de 
diskussionerna har kommunledningskontoret framfört sitt önskemål att förvärva Widdings villa och 
förhandlingarna har lett till ett förslag innebärande att kommunen av Niels och Heine förvärvar 
Widdings villa mot att dessa får ett markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Höganäs 35:4 och 
Brorsbacke Västra 26 för bostadsbebyggelse.  
  
Fastigheterna Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26 ägs av kommunen och har idag ingen detaljplan 
för bostadsbebyggelse. Parternas gemensamma avsikt är att tillsammans arbeta för att skapa rätt 
förutsättningar att inom dessa områden etablera en byggrätt för bostadsbebyggelse motsvarande totalt 
cirka 9 500 kvm BTA.  
  
Tanken är att fastigheten Thor 16 och Thor 17 (Widdings villa) säljs i bolaget BM S1 AB (org. nr. 
559355-7837). Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 164 att ställa sig positivt till 
förvärvet av aktierna i bolaget BM S1 AB där Widdings villa ingår samt att delegera till 
kommunstyrelsen att genomföra förvärvet inkl. godkännandet av aktieöverlåtelseavtalet. 
Kommunstyrelsen förväntas godkänna aktieöverlåtelseavtalet den 10 januari 2023. 
  
Parallellt med utarbetandet av aktieöverlåtelseavtalet av BM S1 AB där Widdings villa ingår har det 
arbetats fram ett markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 
26.   
  
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 4 januari 2023, 
Markanvisningsavtal mellan Höganäs kommun och Röret AB (559355-7829) samt BBHG AB (559396-
8125), inklusive bilaga 
  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-09    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna markanvisningsavtalet mellan Höganäs kommun och Röret AB (559355-7829) samt 
BBHG AB (559396-8125), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-01-30 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2023-01-04  SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN   KS/2022/1397 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Godkännande av markanvisningsavtal för fastigheterna 
del av Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kommunledningskontor har som uppdrag att förvärva strategiska fastigheter för 
framtiden. En fastighet som är intressant för framtiden är Höganäs Thor 16 och Thor 17 (Widdings villa). 
Storgatan och Köpmansgatan är idag de främsta handelsgatorna i Höganäs med en blandning av butiker, 
caféer och små restauranger. Mitt i stadskärnan, i kvarteret Thor, står den gamla läkarvillan – Widdings 
villa - i en parkliknande trädgård. Platsen har kvaliteter med mycket hög potential att koppla ihop de två 
handelsstråken, och är därför en viktig tyngdpunkt i staden för utveckling av stadskärnans attraktivitet och 
utbud. En förädling av platsen gynnar aktivitet i centrum och bidra till livligare stadsliv, ökat underlag för 
handel och kommersiell service samt ökad trygghet.  
 
Niels Mølgaard Holding ApS och Buus Invest ApS har tidigare av familjen Widding erhållit en option att 
förvärva Widdings villa. Med anledning därav har Niels Mølgaard och Heine Kragelund Buus kontaktat 
kommunledningskontoret med syfte att undersöka den framtida användningen av villan. I de 
diskussionerna har kommunledningskontoret framfört sitt önskemål att förvärva Widdings villa och 
förhandlingarna har lett till ett förslag innebärande att kommunen av Niels och Heine förvärvar Widdings 
villa mot att dessa får ett markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Höganäs 35:4 och Brorsbacke 
Västra 26 för bostadsbebyggelse.  
 
Fastigheterna Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26 ägs av kommunen och har idag ingen detaljplan för 
bostadsbebyggelse. Parternas gemensamma avsikt är att tillsammans arbeta för att skapa rätt 
förutsättningar att inom dessa områden etablera en byggrätt för bostadsbebyggelse motsvarande totalt 
cirka 9 500 kvm BTA.  
 
Tanken är att fastigheten Thor 16 och Thor 17 (Widdings villa) säljs i bolaget BM S1 AB (org. nr. 559355-
7837). Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 164 att ställa sig positivt till förvärvet av 
aktierna i bolaget BM S1 AB där Widdings villa ingår samt att delegera till kommunstyrelsen att genomföra 
förvärvet inkl. godkännandet av aktieöverlåtelseavtalet. Kommunstyrelsen förväntas godkänna 
aktieöverlåtelseavtalet den 10 januari 2023. 
 
Parallellt med utarbetandet av aktieöverlåtelseavtalet av BM S1 AB där Widdings villa ingår har det 
arbetats fram ett markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26.   

 
Beslutsunderlag  
Markanvisningsavtal mellan Höganäs kommun och Röret AB (559355-7829) samt BBHG AB (559396-
8125), inklusive bilaga 
 
Förslag till beslut 
kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna markanvisningsavtalet mellan Höganäs kommun och Röret AB (559355-7829) samt BBHG 
AB (559396-8125), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.  
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 KOMMUNSTYRELSEN 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 Karl Rüter 
 Exploateringschef 
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 Datum 1 (3) 
Utkast 2023-01-02/Lindahl 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
FÖRVALTNING 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

MARKANVISNINGSAVTAL 
Detta markanvisningsavtal har träffats mellan, 

A) Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs  

och 

B) Röret AB, 559355-7829, Vasagatan 1, 263 38 Höganäs, samt  
BBHG AB, 559396-8125, Vasagatan 1, 263 38 Höganäs, (gemensamt 
”Bolagen”). 
 

1. BAKGRUND 
BM S1 AB, 559355-7837 är ett närstående bolag till Bolagen. BM S1 AB äger 
fastigheterna Höganäs Thor 16 och Thor 17 (”Widdings villa”). Kommunen har 
identifierat fastigheterna som en del i pågående stadsutvecklingsarbete inom 
Höganäs stadskärna. Kommunen önskar därför förvärva fastigheten Thor 16 och 
Thor 17. Förvärvet sker genom att kommunen förvärvar samtliga aktier i BM S1 
AB. 

Röret AB i sin tur är intresserade att inom Höganäs tätort utveckla del av Höganäs 
35:4 (”Kvarteret Röret”), och BBHG AB i sin tur är intresserade att inom Höganäs 
tätort utveckla Höganäs Brorsbacke Västra 26 (”Brors Backe”). Båda dessa 
fastigheter ägs av Höganäs kommun. Parterna har därför överenskommit att 
kommunen förvärvar samtliga aktier i BM S1 AB mot att kommunen till Röret AB 
& BBHG AB direktanvisar del av Höganäs 35:4 och Höganäs Brorsbacke Västra 
26 för bostadsbebyggelse, se karta bilaga 1.  

2. ANVISNING 
Parternas gemensamma avsikt är att tillsammans arbeta för att skapa rätt 
förutsättningar att inom del av Höganäs 35:4 etablera en byggrätt för 
bostadsbebyggelse på minst 7 000 kvm BTA samt att inom området Höganäs 
Brorsbacke Västra 26 etablera en byggrätt för bostadsbebyggelse på minst 2 500 
kvm BTA. För det ändamålet kommer Höganäs kommun att i samråd med Röret 
AB och BBHG AB ta fram en detaljplan för områdena som möjliggör ovan 
beskriven bebyggelse. Detaljplanerna ska påbörjas under våren 2023 och målet är 
att dessa ska vara klara under andra halvåret 2025. Avseende bebyggelsen i 
Kvarteret Röret, är det Bolagens avsikt att uppföra bebyggelsen utan källare med 
parkering i markplan under bebyggelsen. 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

Parterna ska gemensamt ta fram ett planavtal för detaljplanläggningen av 
områdena. Utgångspunkten för planavtalet är att kommunen bekostar 
framtagandet av detaljplanen. Kommunen ansvarar således för och bekostar 
geoteknisk undersökning, fördjupad markmiljöundersökning, bullermätningar, 
trafikutredning och dagvattenutredning med skyfall över exploateringsområdet 
samt eventuell arkeologisk undersökning. Kommunen bekostar även eventuella 
saneringskostnader avseende Brors Backe. Avseende Kvarteret Röret, svarar 
kommunen ensamt för eventuella saneringskostnader upp till ett maximalt 
belopp om 1 500 000 kr. Eventuella saneringskostnader avseende Kvarteret Röret 
överstigande 1 500 000 kr ska kommunen respektive Bolagen svara för med 50 
procent vardera. 

I samband med slutligt förslag till detaljplan (antagandehandling) ska parterna 
upprätta och teckna ett marköverlåtelseavtal avseende marken och 
genomförandet av exploateringen. Kommunen har tagit fram en värdering av 
byggrätten och parterna är överens om ett pris på 2 500 kr per kvadratmeter BTA 
byggrätt, vilket är utgångspunkten för fastställandet av köpeskillingen av 
fastigheten i marköverlåtelseavtalet.  

Båda parter äger rätt att upphäva detta avtal om det under utredningsarbetet 
framkommer omständigheter som innebär att det anvisade markområdet inte 
kommer att kunna planläggas för det i detta avtal avsedda ändamålet. Bolagen 
förbehåller sig vidare rätten att upphäva avtalet om en för Bolagen 
tillfredsställande detaljplan inte kan antas.  

Kommunen har också rätt att upphäva avtalet om det vid upprättandet av 
marköverlåtelseavtalet Röret AB eller BBHG AB inte kan uppvisa finansiell 
förmåga att genomföra projektet.  

Vid hävandet av avtalet enligt dessa punkter äger ingendera parten rätt till 
ersättning för nerlagda kostnader.  

3. KONTAKTPERSONER 
Följande personer är utsedda som kontaktpersoner från respektive part: 

Höganäs kommun: 
Karl Rüter, exploateringschef 

BBHG AB och Röret AB: 
Niels Mølgaard 
Heine Buus 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

4. GILTIGHET 
Detta avtal förfaller i alla sina delar om parterna inte träffar ovan angivet 
marköverlåtelseavtal senast 2025-12-31. Parterna kan enas om möjlighet till 6 
månaders förlängning åt gången. 
 
Detta avtal får inte överlåtas på tredje part utan kommunens skriftliga 
godkännande. 

5. VILLKOR 
Detta markanvisningsavtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Höganäs kommun godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft. 

6. TVIST 
Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 
Helsingborgs tingsrätt som första instans. 
 

    
  

Höganäs den  Höganäs den  

HÖGANÄS KOMMUN Röret AB samt BBHG AB 

 

 

……………………………….. 

 

 

……………………………….. 

Peter Schölander Niels Mølgaard 

 

 

……………………………….. 

 

 

……………………………….. 

Herman Crespin Heine Buus 
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 Datum 1 (2) 
 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

BILAGA 1 
 
 
Del av Höganäs 35:4 
 

 
Det inom det orangemarkerade området är den del som avses i tjänsteskrivelsen, del av 
Höganäs 35:4. Yta cirka 5 500 kvm.  
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  2 (2) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

 
Brorsbacke Västra 26 
 

 
Orangemarkerat område är Brorsbacke Västra 26. Yta cirka 2 500 kvm.  
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Tidigareläggning av kamerainstallation, 
Vikenskolan/Tornlyckeskolan 

KS/2022/1402 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Heléne Nyholm (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Sören Ravn (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Lars Linderot (M) 
Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:30 
  
Paragrafer §5 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Lidwall (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Lidwall (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-01-13 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-01-16 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1402 
§ 5 
TIDIGARELÄGGNING AV KAMERAINSTALLATION, 
VIKENSKOLAN/TORNLYCKESKOLAN 
Sammanfattning av ärendet   
I investeringsbudget för 2024 finns upptaget 600 tkr för installation av utvändig kameraövervakning på 
Vikenskolan och Kullagymnasiet. Det har under 2022 varit mycket skadegörelse på Vikenskolan vilket 
medför höga kostnader och störningar i verksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår 
därför en tidigareläggning av installationen på Vikenskolan. Kostnaden för att installera 
kameraövervakningen är 400 tkr. Det kommer installeras 17 st kameror, med tillhörande 
centralutrustning som, switchar, inspelningsenhet etcs 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tidigare installerat kameraövervakning med 10 st kameror och 
centralutrustning på Tornlyckeskolan för test och utvärdering av systemet. Det har fallit väl ut och 
fungerat bra. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 13 december 2022, § 132, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 25 november 2022, 
Bravida prenad AB, anbud avseende kamerainstallation Vikenskolan. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) yrkar på en redaktionell ändring i beslutet genom att "Kullaskolan" 
ändras mot "Kullagymnasiet". 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut tillsammans med sin redaktionella 
ändring med en under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget och omfördela 400 tkr från investeringsbudget ”kamerabevakning Vikenskolan, 
Kullagymnasiet” från 2024 till 2023, 
  
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 50 tkr/år Vikenskolan, 
  
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 30 tkr/år för Tornlyckeskolan. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-11-25    KS/2022/1402 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Tidigareläggning av kamerainstallation, 
Vikenskolan/Tornlyckeskolan 
Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudget för 2024 finns upptaget 600 tkr för installation av utvändig kameraövervakning på 
Vikenskolan och Kullagymnasiet. Det har under 2022 varit mycket skadegörelse på Vikenskolan vilket 
medför höga kostnader och störningar i verksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår därför 
en tidigareläggning av installationen på Vikenskolan. Kostnaden för att installera kameraövervakningen är 
400 tkr. Det kommer installeras 17 st kameror, med tillhörande centralutrustning som, switchar, 
inspelningsenhet etcs 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tidigare installerat kameraövervakning med 10 st kameror och 
centralutrustning på Tornlyckeskolan för test och utvärdering av systemet. Det har fallit väl ut och 
fungerat bra. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 25 november 2022, 
Bravida prenad AB, anbud Vikenskolan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget och omfördela 400 tkr från investeringsbudget ”Kamerabevakning Vikenskolan, 
Kullaskolan” från 2024 till 2023, 
 
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 50 tkr/år Vikenskolan, 
 
att höja hyran för utbildningsförvaltningen med 30 tkr/år för Tornlyckeskolan. 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Refinansiering av lån för avgiftsfinansierad 
verksamhet 

KS/2022/1451 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Heléne Nyholm (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Sören Ravn (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Lars Linderot (M) 
Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:30 
  
Paragrafer §6 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Lidwall (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Lidwall (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-01-13 
 

Page 1 of 3Page 29 of 125



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-01-16 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1451 
§ 6 
REFINANSIERING AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun har under lång tid haft som finansiellt mål att självfinansiera investeringar i den 
skattefinansierade verksamheten. I den avgiftsfinansierade verksamheten har lån tagits upp till 234 
mnkr för VA-verksamheten, för finansiering av VA-kollektivets investeringar.  
 
VA-verksamheten har fyra olika lån, med olika löptider, upptagna hos Kommuninvest. Två av lånen 
löper ut den 17 februari 2023 och behöver omsättas. Lånen är på totalt 145 mnkr. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 13 december 2022, § 133, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 30 november 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna omsättning av lån på 75 mnkr och lån på 70 mnkr, 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander att tillsammans med kommunchef Herman 
Crespin underteckna lånehandlingar, 
 
att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att ombesörja omsättning av lånet.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-11-30    KS/2022/1451 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Refinansiering av lån för avgiftsfinansierad verksamhet  
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommun har under lång tid haft som finansiellt mål att självfinansiera investeringar i den 
skattefinansierade verksamheten. I den avgiftsfinansierade verksamheten har lån tagits upp till 234 mnkr 
för VA-verksamheten, för finansiering av VA-kollektivets investeringar.  
 
VA-verksamheten har fyra olika lån, med olika löptider, upptagna hos Kommuninvest. Två av lånen löper 
ut 2023-02-17 och behöver omsättas. Lånen är på totalt 145 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 30 november 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna omsättning av lån på 75 mnkr och lån på 70 mnkr.. 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander att tillsammans med kommunchef Herman 
Crespin underteckna lånehandlingar. 
 
att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att ombesörja omsättning av lånet.  
 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

Maria Bylund 
Ekonomichef 

 
 Djana Jahic 
  Controller 
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Godkännande avseende tilläggsavtal till 
expolateringsavtal med Derome Hus AB i södra Arild 

KS/2021/362 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Heléne Nyholm (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Sören Ravn (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Lars Linderot (M) 
Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Fredrik Eljin (KD) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:30 
  
Paragrafer §10 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Lidwall (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Lidwall (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-01-13 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-01-16 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/362 
§ 10 
GODKÄNNANDE AVSEENDE TILLÄGGSAVTAL TILL 
EXPOLATERINGSAVTAL MED DEROME HUS AB I SÖDRA ARILD 
Sammanfattning av ärendet   
Derome Hus AB (556250-9223) äger fastigheten Höganäs Stubbarp 6:32 (Stora Vägen 80, Arild) och 
avser exploatera densamma. Planavdelningen har arbetat tillsammans med Derome för att ta fram en 
detaljplan som ska möjliggöra byggnation av 13 enfamiljshus. I samband med detta har 
exploateringsavdelningen skrivit ett exploateringsavtal. Detaljplanen har den 21 september 2022 vunnit 
laga kraft. Det konstaterades att exploateringsavtalet hade några inbyggda otydligheter. Dessa 
förtydligas i detta tilläggsavtal, rörande parternas åtaganden, ersättningsskyldigheter, 
fastighetsbildningsfrågor med mera. 
  
Detta avtal är ett tilläggsavtal till ett tidigare exploateringsavtal. 
  
Beslutsunderlag 
Planutskottet, beslut den 13 december 2022, § 70, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 november 2022, 
Tilläggsavtal med Derome Hus AB jämte bilagor. 
  
Deltar inte i beslutet 
Louise Stjernquist (L) deltar inte i beslutet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna tilläggsavtalet jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Derome Hus 
AB (556250-9223), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-11-14    KS/2021/362 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

GODKÄNNANDE AVSEENDE TILLÄGGSAVTAL TILL 
EXPOLATERINGSAVTAL MED DEROME HUS AB I SÖDRA 
ARILD 
Sammanfattning av ärendet 
Derome Hus AB (556250-9223) äger fastigheten Höganäs Stubbarp 6:32 (Stora Vägen 80, Arild) och avser 
exploatera densamma. Planavdelningen har arbetat tillsammans med Derome för att ta fram en detaljplan 
som ska möjliggöra byggnation av 13 enfamiljshus. I samband med detta har exploateringsavdelningen 
skrivit ett exploateringsavtal. Detaljplanen har den 21 september 2022 vunnit laga kraft. Det konstaterades 
att exploateringsavtalet hade några inbyggda otydligheter. Dessa förtydligas i detta tilläggsavtal, rörande 
parternas åtaganden, ersättningsskyldigheter, fastighetsbildningsfrågor med mera. 
 
Detta avtal är ett tilläggsavtal till ett tidigare exploateringsavtal. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 november 2022, 
Tilläggsavtal med Derome Hus AB jämte bilagor. 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna tilläggsavtalet jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Derome Hus AB 
(556250-9223) samt, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Bashir Chikho 

 
 Exploateringsingenjör 
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KVALITETSPROGRAM FÖR GESTALTNING AV

ARILD SÖDRA:
BLOSSALYCKAN
ANTAGANDE I KS § 6 2012-01-24

Bilaga 4
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FÖRORD

INLEDNING

SYFTE, MÅL OCH STATUS

LÄSANVISNING

BAKGRUND

ARILD

ARILD SÖDRA

STRUKTUR OCH MOTIV

ANPASSNING TILL BEFINTLIGT 
LANDSKAP

FORMSPRÅK OCH KARAKTÄR

OFFENTLIGT, HALVOFFENTLIGT OCH 
PRIVAT

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET

MILJÖ OCH TEKNIK

UTFORMNING AV BEBYGGELSE

VISION

STRUKTUR

HUSENS PLACERING

FORM, MATERIAL OCH KULÖR

HÖJDUPPTAGNING

s.03

s.04

s.04

s.04

s.06

s.06

s.16

s.18

s.19

s.19

s.20

s.21

s.21

s.22

s.22

s.22

s.23

s.24

s.27

INNEHÅLL

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK

VISION

ÖVERGRIPANDE FORM

GATUSTRUKTUR OCH GATURUM

GRÖNSTRUKTUR OCH PLATSER

DAGVATTEN

STÖDMURAR

BELYSNING

BULLER OCH PLANK

PARKERING

UNDERLAG OCH LITTERATUR

SLUTLIGEN EN ÅTERKOPPLING...

s.28

s.28

s.28

s.29

s.36

s.46

s.48

s.50

s.51

s.51

s.52

s.53

INNEHÅLL
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3FÖRORD

Vid Skäldervikens södra strand, alldeles 
vid foten av Kullaberg, ligger det anrika 
samhället Arild. Just vid entrén från söder 
och granne med tennisbanorna finns ett 
område som omfattas av detaljplan för 
åttiotalet nya bostäder. Det är naturskönt 
beläget i ett småskaligt åkermarkslandskap 
med utsikt över fiskeläget och Skälderviken. 
För att få en gemensam grund, inför 
utbyggnaden, har kommunen upprättat ett 
kvalitetsprogram för den yttre miljön. 

Kvalitetsprogrammet ger en 
kompletterande bild av detaljplanen 
med utgångspunkt i den offentliga miljön, 
den gemensamma miljö som formas av 
kvarterens avgränsningar och marken vi 
rör oss på. Programmet är styrande för 
gestaltning och utformning av främst 
allmän platsmark, men även byggnader, 
stödmurar och tomtavgränsningar ingår. 
Utbyggnaden av området kan komma 
att indelas i etapper eller ha flera olika 
exploatörer och då är det särskilt viktigt att 
programmet ger en samsyn för områdets 
bebyggelse, och tar hänsyn till det unika i 
Arild.

Som stöd för arbetet finns kultur-
miljöinventeringar, bevarandeplaner  
mm, men tanken har varit att hitta en 
modern tolkning av bydelen i rätt skala, 
materialval och färgsättning, så att 
även denna nya del av Arild, självklart 
ingår i riksintresseavgränsningen för 
kulturmiljövärden. Avsikten är att fastlägga 
en kvalitetsnivå, som kommunen och 
byggherren enas om, när det gäller såväl 
enskilda byggnadsprojekt som kommunens 
egna anläggningar. 

Kvalitetsprogrammet har utarbetats 
och samordnats av Karolina Alvaker, 
projektledare, med stöd av Lennart 
Andersson och Magnus Svederberg, 
gata och parkavdelningen, Fredrik 
Arthursson och Joachim Runesson, 
VA-avdelningen, Lennart Magnusson, 
exploateringsavdelningen, Christer 
Thorstensson, bygglovsavdelningen och 
Richard Åkesson, miljöavdelningen samt 
stadsantikvarie Henrik Ranby. 

Förhoppningsvis kommer kvalitets-
programmet att inspirera till goda, vackra 
och hållbara lösningar, inte endast inom 
utbyggnadsområdet, utan även andra delar 
av Arild och övrig kustbebyggelse. Eftersom 
det grundar sig på befintliga kvaliteter i 
Arild välkomnas större spridning. Minskad 
miljöpåverkan genom god gestaltning, 
ger långsiktiga och bestående värden och 
samtidigt fler värdedimensioner!

Kvalitetsprogrammet ska ligga till 
underlag för bygglov och finnas med som 
en del av exploateringsavtalen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäs 
kommun
Höganäs 2011 11 15

Kerstin Nilermark
Samhällsbyggnadschef

FÖRORD
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25 oktober 1994 upprättas planförslag och detaljplan över Arilds södra del av 
Stadsbyggnadskontoret, Höganäs kommun. Detaljplanen vinner laga kraft 20 november 1997. 
Kvalitetsprogrammet, som ska ses som komplement till detaljplanen, är ett upprättat dokument 
för samordning av den yttre miljöns utformning i Arild södra; Blossalyckan. Programmet ska 
beskriva de krav och kvalitetsnivåer som ska ställas på nybyggnation i planområdet och ska 
användas som praktisk vägledning vid planering, genomförande och förvaltning.

En grundläggande kvalitetsstandard 
ska fastställas för utformning och 
visualisering av området utöver det som 
anges i detaljplanen och riktlinjer ska 
säkerställas för gestaltning, material, färger 
och utrustning.

Höga krav på ska ställas på nybebyggelse 
med landskapsbild, äldre ägostrukturer och 
Arilds unika värden som grund.

Samhällets intressen och kvaliteter ska 
säkras  i avseende till socialt liv och miljö 
genom mötespunkter.

Ny bebyggelse ska spegla det gamla 
Arild med en modern prägel i rätt 
skala, materialval och färgsättning och 
ska begränsas och lokaliseras som en 
komplettering till Arilds befintliga 
byggnadsmiljö.

Den karaktäristiska småskalighet 
och det formspråk som präglar Arild ska 
bevaras genom ett balanserat möte mellan 
byggnad och gaturum samt närhet mellan 
boende och service i det nya området.

Kvaliteter i utemiljön och ökat utrymme 
för rekreations- och fritidsaktiviteter 
underlättar och attraherar helårsboende.

Miljön ska belastas lägst möjligt genom 
långsiktigt hållbara lösningar till förvaltning 
och till användande av resurser.

MÅL

SYFTE

INLEDNING

STATUS

Kvalitetsprogrammet är ett övergripande 
och allmänt informationsmaterial. Det 
utgör förutsättning för säkerställningen 
av de viktiga koncept, egenskaper och 
kvaliteter som ska prägla Blossalyckan 
i Arild södra. Programmet ska fungera 
beslutsgrundande för planutskott och 
byggnadsnämnd.

Kvalitetsprogrammet reglerar rättigheter 
och skyldigheter för områdets allmänna 
ytor gällande alla parter och antas av KF.

LÄSANVISNING

Kvalitetsprogrammet med sina riktlinjer 
och rekommendationer för exploateringen 
av Arilds södra del är grundat på studier 
i fält, text och bild av samhället Arild. 
Första delen av dokumentet, bakgrunden, 
har upprättats som en analys av 
byggnadsstruktur, gatustruktur, offentliga 
platser och vegetation med färger, material 
och detaljer i fokus. Programmets andra del, 
utformningen, tillämpar kunskapen från 
analyserna för att skapa en kvalitetsvision 
kopplad till detaljplanen från 1994. 

Kvalitetsprogrammet fungerar inte 
bara som grund till Arilds södra del: 
Blossalyckan utan bör också användas 
som riktlinje och inspirationsguide 
vid renovering, upprustning eller 
nybyggnation i övriga delar av Arild. 
De äldre delarna av Arild regleras av 
bevarandeinriktade detaljplaner.

INLEDNING
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5                            INLEDNING

Riksintresset för kulturmiljövård 
Kullaberg-Krapperup

Riksintresset omfattar i princip hela 
Brunnby socken och utgör en sammansatt 
kulturmiljö med ett rikt antal fornlämningar, 
sedan medeltiden präglad av Krapperups 
gods. Till riksintresset hör godslandskapet 
med ålderdomliga bystrukturer och 
arrendegårdar, kyrkbyn Brunnby och 
fiskelägesmiljöerna i Mölle, Arild, Lerhamn 
och Skäret. Samspelet mellan Kullabergs 
silhuett, med backlandskapet från Bräcke 
till Skäret och bebyggelsegrupperingen är 
en viktig del av riksintresset, vidare den 
arkitektur och de kulturmiljöer den tidiga 
turismen från decennierna kring år 1900 
avsatt.

Hur man från de allmänna vägarna 
upplever kulturmiljön är en väsentlig 
del av riksintresset. För att riksintresset 
skall tillvaratas är de fysiska uttrycken för 
godsmiljö och godslandskap, allmänningen 
Kulla fälad, fiske, skeppsbyggeri och 
sjöfart, fyrverksamhet och tidig turism 
särskilt viktiga att värna om. Till de 
senare hör exempelvis sekelskifteshotell, 
järnvägsstationer och sommarvillor. 
En viktig del av tolkningen av vad 
man kan bygga inom riksintresset är 
att de nya tillskotten både skall utgöra 
positiva tillskott och samtidigt inte vara 
påträngande eller så visuellt högljudda att 
de slår ut eller försvårar upplevelsen av den 
kulturhistoriska miljön.

RIKSINTRESSE

Kvalitetsprogrammet har utarbetats och 
samordnats av 

Karolina Alvaker
Landskapsarkitekt

med bland andra följande tjänstemän på 
Höganäs kommun som referensgrupp: 

Lennart Andersson 
Gatuchef

Fredrik Arthursson
VA-chef

Lennart Magnusson
Exploateringsinjenjör

Henrik Ranby
Kommunantikvarie

Joachim Runesson
VA-injenjör

Magnus Svederberg
Parkinjenjör

Christer Thorstensson
Stadsarkitekt

Richard Åkesson
Miljöchef

REFERENSGRUPP

Modellstudie visar att höjdskillnaderna är större än vad som uppfattas på plats.

Page 58 of 125



6 BAKGRUND Arild

Inbäddat i vackert natur- och 
kulturlandskap bland gröna kullar 
och sluttningar och med utsikt mot 
Skälderviken ligger det lilla samhället Arild 
vilket för tankarna till svensk sommaridyll. 
Förr vallfärdade konstnärer hit på grund 
av det speciella ljuset och färgen från 
deras målningar verkar ha dröjt sig kvar 
i husfasaderna som bjuder på en rik men 
harmonisk kulörskala. Idag gör närheten 
till flertalet kulturmiljöer, naturreservat och 
badplatser tillsammans med den småskaliga 
charmen och atmosfären Arild till en 
mycket omtyckt plats.

Arild är ett före detta fiskesamhälle och 
senare badort med särskild karaktär och 
med historia daterad bak till medeltiden, 
därför är det viktigt att nybebyggelse 
i området sker i samhörighet med 
helhetsbilden. De byggnader som finns 
här är antingen äldre fiskarelängor eller 
något yngre sommarvillor och i mitten 
av samhället ligger ett medeltida kapell 
med tillhörande missionshus. De västra 
och centrala delarna av Arild innehåller 

sjuttiotalet byggnader av kulturmiljövärde. 
Detaljplanen för Arilds centrala del vann 
laga kraft 1996-04-25.

Idag bor här ett par hundra bofasta 
invånare och mångt fler fritidsboende och 
turister under den varmare säsongen varav 
alla högt värderar den speciella stämning 
och det lugn som råder i samhället. 

Den gamla bebyggelsen har skapat en 
struktur med smala snirkliga gator vilka, 
tillsammans med låga hus, murar, häckar 
och grönskande trädgårdar bildar en miljö 
i lättillgänglig och trivsam mänsklig skala. 
Biltrafik är tillåten i stort sett överallt men 
hastigheterna hålls låga tacka vare den 
speciella gatustrukturen.

En rik palett av färger och material 
karaktäriserar Arild och här finns en vacker 
och omsorgsfullt skött trädgårdskultur som 
inramning till de små bostadshusen och 
med grönska som gärna sprider sig ut i det 
offentliga gaturummet.

Vy över Arilds hamn och de äldre delarna av samhället.

Med hänsyn till de värden som finns i Arild med omgivande landskap ställs höga krav på 
nybebyggelse i Arilds södra del. Att genom analysering på plats och i dokument fastställa 
samhällets existerande kvaliteter och karaktärer, för att kunna spegla dessa i den nya bebyggelsen, 
är en viktig grund för upprättandet av kvalitetsprogrammet.

ARILD

BAKGRUND
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Flygfoto över Arild och kringliggande landskap. Exploateringsområdet Blossalyckan är markerat i orange.

ARILD

BRUNNBY KYRKA

ÖSTRA KULLABERGS 

SKÄLDERVIKEN
NATURRESERVAT

BLOSSALYCKAN

Del av illustrationsplanen för Arild södra - Blossalyckan (1994-10-25).
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8 BAKGRUND Arild

BEBYGGELSEKARAKTÄR

Arilds äldre delar är förlagda längs med 
två längre parallella gator förbundna med 
en handfull tvärgående gränder. Små 
långsmala byggnader, med variationer över 
skånelängans tema, är förlagda längs med 
gatorna, ofta med långsidan och entrén 
mot gaturummet, och har trädgård som 
oftast skyddas från insyn av murar, staket 
och häckar. Placeringen av byggnaderna i 
förhållande till varandra är inte linjerakt; 
de är snarare placerade något omlott så 
att små gaturum bildas i vinklarna som 
uppkommer. Se vidare under Gaturum.

Entréer är oftast placerade ut mot gatan; 
ibland direkt i gaturummet och ibland en 
bit in på tomten skyddad från kontakt med 
gatan av en mur, staket och/eller häck.

Garageuppfarter förekommer sparsamt 
och är satta med gatsten, grus eller 
oregelbundna stenplattor.

Förgårdar, eller marken mellan byggnad 
och gata, innehåller oftast en trappa eller 
ett trappsteg upp till entrén, ibland med 
dekorativa räcken eller farstubroar. Marken 
är satt med kullersten eller planterad med 
gräs eller mindre trädgårdsväxter. 

Murar, staket och häckar används i hög 
utsträckning; se Mellan gata och tomt.

Fasadmaterial är generellt korsvirke 
täckt av locklistpanel men också 
byggnader i otäckt korsvirkesstil, tegel 
och puts förekommer. Det är inte 
ovanligt med dekorativa husknutar såsom 
den återkommande diamant-formen i 
kontrasterande färg mot vit bakgrund (se 
bild nedan).

Socklar är gjorda av puts, betong eller sten 
och är ofta vita eller naturgråa.

Fönster är utförda i målat trä och försedda 
med spröjs. De är oftast målade i vitt men 
förekommer också med antingen foder 
eller båge och spröjs i kontrasterande färg 
till fasad. Fönsterfoder är ofta dekorativt 
utformade och målade i samma kulör som 
husknuten.

Taken är traditionellt branta. Det 
vanligaste takmaterialet som används är 

tegelpannor i rött eller i en blandning av 
gulbrända kulörer. I vissa fall har byggnader 
klätts med traditionell halm, eternitplattor, 
takpapp eller plåt.

Takkupor förekommer i stor skala men 
eftersom de ofta är av mindre storlek 
dominerar de sällan byggnadsuttrycket.

Stuprör har skarpa knäckar och är målade. 
Grått eller rött är lämpliga färger.

Skorstenar är gjorda i tegel eller puts. De 
är raka och har plint, skaft och krona.

Färgskalan i de äldre delarna av Arild 
varierar från mjuka pastellfärger i ljusgrönt, 
rosa, gräddvitt, gult och ljusblått till 
jordkulörer i falurött, kromgrönt, umbra, 
guldockra och pärlgrått. 

Grundsocklar i det gamla Arild är ofta vita eller 
gråa i kulören men även målade socklar förekommer.

Färgskalan i Arild går från mörka jordfärger till 
ljusa pastellkulörer.
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Fasadtegel i varmt rödgul kulör 
kontrasterar vackert till varma 
gröngula toner på vegetationen.

Detaljering på husknuten och färgval 
i samma valör ger huset en harmonisk 
sammansättning.

Ljust blågrön locklistpanel med vita 
ornamenterade fönsterfoder och blåa 
fönsterbågar.

tegelpannor

halm

takpapp

locklistpanel

asfaltbrunnslock

takkupa

spröjs

klippt häck

gräsmatta

entrétrapp

fruktträd
puts

stockros

gräsmatta

klippt 
häck

blommor och 
örter

asfalt

locklistpanel

locklistpanel

klippt 
häck

takkupa

gatlykta

kullersten

natursten

klippt häck

spröjs

blommor och örter

entrétrapp

tegelpannor eternitplattor
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10 BAKGRUND Arild

GATURUM

Det finns två sorters gator i Arild med 
helt olika gaturumsstruktur. Stora Vägen i 
Arilds övre del, som till stor del utgörs av 
stora sommarvillor, består av en rak bred 
gata med smal upphöjd trottoar på ena sidan 
vilket ger en hög hastighet för motortrafik 
och låg säkerhetskänsla för gång- och 
cykeltrafik. Gatorna i de äldre delarna av 
Arild, med gamla fiskarlängor och mindre 
hus, är smala och vindlande samt utan 
trottoarer vilket ger en lägre hastighet och 
ökad säkerhet för samtlig trafik. Större 
mötesplatser i form av korsningar och 
knutpunkter förekommer sparsamt i Arild 
och är aldrig tillvaratagna på något annat 
sätt än för ändamålet trafik. För gångtrafik 
finns ett par trappförsedda gångar mellan 
Stora Vägen och Sankt Arilds väg.

Den kanske främsta offentliga platsen i 
Arild är hamnen med sin pir. På den sten- 
och asfaltbeklädda marken finns många 
bänkar utplacerade och här finns också 
Arilds Hamnfik samt fiskebodar. Till de 
gröna platser i Arild som kan räknas som 

Strandhagsvägen. Sankt Arilds väg.

Längs gator skapar de privata förgårdarna egna 
kantzoner. Kullersten är ett vanligt material.

Mossan längs med muren skapar en grön förlängd 
övergång mellan tomt och gata.

offentliga hör en mindre gröning framför 
Rusthållargården vid Västra Lid kallad 
Stelebacken. Här finns en kiosk och bänkar 
för att kunna sitta och njuta av utsiken över 
hamnen.

Medan vissa byggnader är placerade 
precis intill gatan är andra placerade någon 
meter in på respektive tomt med smalare 
gräsremsor eller remsor belagda med 
kullersten som avgränsning mot gatan. 
Placeringen en liten bit in från gatan ger 
en extra skyddszon för att gatulivet inte ska 
komma för nära inpå de boende samtidigt 
som det ger en mjuk inramning mot 
den hårda gatubeläggningen. Eftersom 
de enskilda byggnaderna sällan har 
egen möjlighet till parkering på tomten 
parkeras ibland bilar utmed bostads- och 
gatukanterna och blir, där de förekommer, 
dominanta inslag i rumsbilden då gatorna 
ofta är smala och utrymmet begränsat.
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Arild  BAKGRUND

Varmgrå asfalt med en röd ton täcker 
många gator och gångvägar.

Strandhagsvägen. Strandhagsvägen.

Sankt Arilds väg.

Västra Lid.
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Bostadshusen i Arild skiljs åt från 
varandra och från gaturummet av murar 
och/eller staket och/eller häckar. Dessa 
avgränsningar varierar i material, höjd 
och volym och många gånger tillåts grönt 
material hänga över kanter och växa upp ur 
springor så att gränsen mellan privat och 
offentlig yta blir mjukare. 

Murar är främst uppbyggda av sten, 
både murade med fogmaterial och 
kallmurade, men också rena betongmurar 
förekommer. Staket är byggda i trä och ofta 
målade i matchande färg till byggnaden de 
tillhör. Murar och staket kompletteras med, 
ofta klippta, häckar av olika höjd och volym 
för att ge ett arkitektoniskt men ändå mjukt 
uttryck.

Bruksmur i form av kryssmur.

Bruksmur med oregelbunden kantig och rundad sten.

Kallmur av oregelbunden sten i olika dimensioner och 
med ”skolsten” i fogarna.

Bruksmur med rund sten.

Kallmur med rundade stenar och med avtäckning av 
sedum.

BAKGRUND Arild

MELLAN GATA OCH TOMT

Skisser av några vanliga varianter av mur-, staket- och häckkultur i det 
gamla Arild.
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Oregelbunden kallmur täckt av vegetation i 
kombination med formklippt häck.

Kallmur och bruksmur på ömse sida om stentrappa fungerar fint som 
höjdupptagning.

Bruksmur med formklippt häck. Målad betongmur med formklippt häck.

Kallmur i form av kvadermur med perenner. Oregelbunden kallmur med häck.

Betongmur med inmurad sten och med vacker 
patina samt häck.

Målat trästaket med stockrosor.

Målat träplank med ridå av syren.

Kallmur med avtäckning av sedum och gräs.
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I Arild finns det gott om belysning och 
tre huvudsakliga armaturer används. Den 
vanligaste, vilken finns utplacerad i Arilds 
äldre delar, är en svartmålad rak stolpe 
med enkel rund kupa i frostat glas med 
runt kuptak. En annan, vilken är placerad 
längs med Stora Vägens övre del och 
vid bussplatsen, är nyare och tillverkad i 
galvaniserat stål med nedåtböjd topp med 
runt kupad skärm i vilken belysningen 
sitter. En tredje förekommer sparsamt och 
är utformad i äldre gjutjärnsstil.

Utrustning såsom bänkar och 
papperskorgar förekommer sparsamt och 
stannar någon upp för samtal sker detta 
troligtvis spontant på stående fot. Vita 
bänkar i trä finns i hamnen.

UTRUSTNING

Den genomgående markbeläggningen 
i Arild är asfalt i en ljust varmgrå färgton. 
Flertalet gator och gränder har blivit 
kompletterade med en remsa av mörkare 
färgskiftning i asfalten utmed kanterna av 
gatan. Delar av Stora Vägen har på varje 
sida belagts med en remsa av mindre 
betongsten i ett spontant mönster av ljusa 
och mörka gråa nyanser. Dessa remsor 
markerar zoner både för motortrafik och 
för cykeltrafik och gör att motortrafiken 
befinner sig på avstånd från trottoarer och 
fottrafik. Längs med ena sidan av Stora 
Vägen finns en trottoar för gångtrafik.

Brunn i gjutjärn vilken tar upp nyanserna både i den 
gråa asfalten och i kullerstenen längs med gatan.

Vita träbänkar i hamnen.

Längs med Stora Vägen har gaturummet avsmalnats för 
att begränsa hastigheten. Gatukanterna har belagts med 
betongsten för att anpassa det visuella intrycket av gatan 
till byskalan utan att göra intrång på framkomligheten.

Ljusarmaturen i Arild är sliten och bländar in i 
bostadshusen. Ett fåtal ljusarmaturer i äldre stil 
förekommer.

BAKGRUND Arild

MATERIALITET
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Bland det gröna material som växer längs 
med husväggar, entréer och tomtgränser 
finns stockros, ros, syren, krasse, 
ormbunke, lavendel, buxbom, fjärilsbuske. 
Som häckmaterial används liguster, 
hagtorn, avenbok, rådhusvin, lönn. Träd 
och buskar som syns i trädgårdarna och 
som skymtar fram över häckar och staket 
består ofta av små dekorativa träd såsom 
äpple, päron, plommon, körsbär, hassel, 
rönnsumak, magnolia, björk, hästkastanj, 
forsythia. Listorna innehåller exempel på 
vanliga växter i Arild.

VEGETATION

fågelbär
prydnadskörsbär
äpple
hassel
rönnsumak
magnolia
björk
hästkastanj
forsythia
plommon
nyponros
päron
ölandstok
paradisbuske 
tysklönn
fläder
fjärilsbuske
hallon
krusbär
hortensia 

Fetknopp/fetblad (Sedum ssp.). Ros (Rosa ssp.).

Murgröna (Hedera helix).Buxbom (Buxus sempervirens).

Stockros (Alcea rosea).

Syren (Syringa vulgaris).Avenbok (Carpinus betulus).

buxbom
murgröna
häckoxbär
hagtorn
avenbok
rådhusvin
klättervildvin
lönn
idegran
måbär
oxel
buxbom
liguster
stockros
ros
blomsterkrasse
ormbunke
lavendel
fe tknopp/fe t -
blad
syren

TRÄD OCH HÄCK OCH 

Arild  BAKGRUND

GATURUM

Häckar ger en stram inramning till tomterna medan 
träd, buskar och perenner ger ett mjukt och lummigt 
uttryck från trädgårdarna.

BUSKAR
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16 BAKGRUND Arild Södra

Planområdet för Arilds södra del är 
betecknat som värdefull miljö och ingår 
i Kullaberg-Krapperupsområdet som 
innehåller kulturhistoriska värden av 
riksintresse. Det består till största delen 
av öppen åkermark inbäddad i en grön 
trädram av bl.a. bokskog. Terrängen 
karaktäriseras av en nordostlig sluttning, 
vilken ger glimtar av Skälderviken genom 
trädkronorna om vintern, och av ett par 
ekskogsbevuxna kullar i områdets östra 
del. Norrut gränsar området till befintlig 
villabebyggelse och här finns också 
Ljunggrens Backe vilken, via en gångstig 
från planområdet, leder norrut ner till 
bussplatsen och de äldre delarna av Arild. 
Österut avgränsas området av Stora Vägen 
vilken leder trafik till och från samhället.

ARILD SÖDRA

Tennisbanorna med sina 
karaktäristiskt gröna stängsel.

Idag består Blossalyckan främst av 
åkerbruk.

Takfönster på ”Fula Johannas Hus”.

Den mot nordost sluttande marken präglar hela planområdet som till största delen är obebyggt.

BEBYGGELSE

intresse. Den ena byggnaden är uppförd i 
traditionell korsvirkesstil och kallas ”Fula 
(Fågel-) Johannas Hus” (Stubbarp 20:1). 
Fastigheten uppfördes troligen under första 
hälften av 1800-talet och karaktäriseras 
av faluröd timra, vitkalkade fyllningar, 
utskjutande bjälkändar, spröjsade vitmålade 
fönster, dörr med överljus, halmtak, rak 
skorsten och utskjutande bakugn. Den 
andra byggnaden (Stubbarp 7:25), som 
troligen uppfördes runt 1800-talets mitt, är 
också den byggd i traditionell korsvirkesstil 
med ljusgrön locklistpanel, utskjutande 
bjälkändar, spröjsade fönster, rött tak av 
eternitplattor, två gula tegelskorstenar 
samt en takkupa. En tredje byggnad, 
”Kuskagården” (Stubbarp 7:28), av 
särskilt kulturhistoriskt intresse ligger i 
områdets södra del. Fastigheten, som är en 
gråstenslänga uppförd under 1800-talets 
början, har halmtak, gavelrösten av faluröd 
locklistpanel, brunmålade spröjsade fönster 
och en veranda av naturvuxna brunmålade 
stockar. Söderut begränsas området av 
jordbruksmark medan skogsbruksmark 

ÖVERSIKT

Innanför områdesgränsen i denna del 
finns fyra befintliga byggnader varav 
två äldre av särskilt kulturhistoriskt 
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17Arild Södra  BAKGRUND

Lönn (Acer platanoides).

avgränsar det i väst. En modernare 
fastighet ligger belägen i områdets västra 
del.

Stubbarp 7:25 sett från parkeringen till tennisbanorna. ”Fula Johannas Hus” sett från Stora Vägen.

Ask (Fraxinus excelsior).

REKREATION

Ett par tennisbanor med tillhörande 
klubbhus finns placerade i planområdets 
norra del. Tennisbanorna omgärdas i 
väster, i söder och i sydöst av en jordvall 
planterad med täta draperier av träd och 
buskar. Vallen skyddar i begränsad grad 
mot störande ljud gentemot bebyggelsen i 
området. Norr om tennisbanorna finns en 
småbarnslekplats samt en mindre plan för 
bollspel.

NATURVÄRDEN

I planområdets östra del finns två 
ängslövskogsbevuxna kullar vilka utgörs 
av berg i dagen; troligen diabas (grönsten). 
Kullarna skapar en effektiv avskärmning 

Trädskiktet på kullarna karaktäriseras 
av stora ekar men domineras av ask med 
inslag av lönn. Övrig vedartad vegetation 
utgörs av benved, hagtorn, rönn, krusbär, 
vildapel och alm. Marken täcks till stor 
del av murgröna som också klättrar upp i 
trädskiktet. Även storrams, skogsbingel, 
lundslok dominerar med inslag av 
liljekonvalj, träjon och skuggsprötmossa. 

VEGETATION

Skogsek (Quercus robur).

från Blossalyckan mot Stora Vägen. Idag är 
kullarna, trots sitt vackra lövskogsbestånd, 
främst nyttjade som dumpplats för skräp 
och avfall från tennisbanorna.
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Samhället Arild kännetecknas av enhetligt bevarad bebyggelse där trä, spröjsade fönster och branta 
takvinklar återkommer som byggnadsdetaljer. På smala gator samsas bilar, cyklar och fotgängare 
och en småskalig kvartersatmosfär infinner sig tack vare huskropparnas direkta kontakt med 
gatan. Staket, plank och murar har valts och satts upp med omsorg för att främja skapandet 
av privat såväl som offentligt rum. Arild har en särskild närkänsla och rumslighet viktig att 
utvärdera och överföra på Arilds södra del; även om Blossalyckan är nybebyggt ska det kännas 
och andas Arild.

STRUKTUR OCH MOTIV Formspråk och Karaktär

Strandhagsvägen anno 
2011 känns fortfarande 
igen när det kommer till 
byggnader även om kulö-
rerna förändrats på några 
av husen från varmt rött 
till mörkare svartbrunt och 
husknutarna målats om 
från vitt till blått. Häckar-
na har vuxit sig större och 
murar och staket tillkom-
mit medan de stora träden 
försvunnit. Gaturummets 
storlek är detsamma men 
underlaget har bytts från 
grus till asfalt med resultat 
i att väggrönskan har för-
svunnit nästan helt. 

Öppenheten från 1937 har 
bytts mot en mer uppväxt 
och avskärmande privatmil-
jö övergången mellan gata 
och tomt är mer definierad 
nu.

Målning av Herman Öst-
erlund från 1937 förestäl-
landes Blomsterstugan på 
Strandhagsvägen i Arild. 
Bilden fångar essensen av 
Arild med sin rika va-
riation på murar, staket 
och häckar samt variation 
på fasadmaterial och färger. 
Att som här låta växtlighe-
ten vandra ut i gaturummet 
ger en mjuk övergång mellan 
privat och offentligt samt 
mellan trädgård och gata. 
Färgskalan på hus, murar 
och väg går i en röd varm 
ton, som om landskapet är 
draperat i eftermiddagssol, 
och ger ett tydligt exempel på 
harmoni och samspel mellan 
färg och material.

STRUKTUR OCH MOTIV
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19Formspråk och Karaktär/Anpassning till Befintligt Landskap  STRUKTUR OCH MOTIV

Karaktären för Arilds södra del ska 
präglas av, och anknyta till, de äldre 
delarna av Arild. Med detta menas 
lågmäld kvartersbebyggelse bestående 
av enplanshus med brant takvinkel och 
inredd vind. Samspel med existerande 
äldre byggnader i planområdet ska 
också tas i åtanke gällande volym, 
material och färgsättningar. Syftet är 
dock inte att det ska bli ett område 
i gammal stil utan ett modernt och 
tidlöst område i nära dialog med det 
gamla Arild.

Byggnads- och gatustrukturen och 
förhållandena dem emellan ska främja 
aktiviteten och identitetskänslan i området. 
Planeringen och gestaltningen av området 
ska främja olika åldersgrupper och kunna 
möta deras olika behov. Det ska både finnas 
öppna större platser för möten och aktivitet 
och mindre rumsbildande platser för vila 
och paus. En målgrupp för bostäderna i 
området är pensionärer och äldre, därför 

FORMSPRÅK OCH KARAKTÄR

är det av stor vikt att två av ledorden för 
Arilds södra del är tillgänglighet och närhet. 
Den befintliga terrängen ska inte utgöra 
något hinder för fotgängare, cyklister eller 
för rullatorer och andra hjälpmedel. 

Material och färg ska väljas noggrant med 
tid och hållbarhet i åtanke eftersom åldrande 
med skönhet är önskvärt på byggnader och 
på material i offentlig mark. Formspråket 
ska vara nutida men ska också kunna vara 
visuellt och funktionellt tillfredsställande 
för kommande tiders och generationers 
Arildsbor. Individualitet och kreativitet 
inom ramarna för kvalitetsprogrammet 
bör främjas bland boende i Blossalyckan. 
Området ska vara användbart och tryggt 
dygnet runt och året om varför vikt bör 
läggas vid offentlig platsgestaltning och 
ljussättning. 

KULTUR-/NATURLANDSKAP

TOPOGRAFI

Nivåskillnader är en naturlig företeelse 
i Arild såväl som i Blossalyckan. 
Topografin har i det gamla samhället 
format byggnadsstrukturen och utrymmet 
mellan husen. Redan gamla målningar från 
byn visar den mångfald av murar, staket 
och häckar som tomtavskiljare och/eller 
som nivåstöd som än idag präglar Arild. 
Blåsselycka karaktäriseras till stor del av sin 
topografi med nordostlig sluttning vilket 
ger ett behov av nivåupptagningar.
Höjdskillnaderna kan med fördel tas upp 
med stödmurar för att utnyttja landskapets 
profil samt spegla Arilds murkultur.

De fiskarlängor som än idag finns kvar i 
Arild har inte nödvändigtvis sett likadana 
ut sedan den dag de byggdes och de har 
gradvis präglats och förändrats av nya tider 
och av nya ägare. Blossalyckan ska få en 
egen karaktär präglad av Arilds bebyggelse 
och gärna av den något ljusare kulör- och 
materialskala som kännetecknade första 
halvan av 1900-talet eftersom dagens 
mörkare färger försvinner i relation till 
omgivande landskap. Fiskarlängorna i Arild 
beskrivs i Eva Wigströms Vårt Land (1888) 
som ”vänliga” och det beskriver ganska bra 
visionen för bostadshusen i Blossalyckan.

Områdets äldre bostadshus i 
korsvirkesstil är av kulturhistoriskt värde 
och den nya närliggande bebyggelsen bör 
till viss del anpassas efter dessa gällande 
utformning, materialval och färgsättning 
enligt kvalitetsprogrammet.

ANPASSNING TILL BEFINTLIGT LANDSKAP

BEBYGGELSE I ARILD Det för trakten karaktäristiska 
naturlandskapet, med bl.a. dungar av 
ekskog och bokskog, bör nyplanteras i 
samklang med existerande växtbestånd 
och kontinuerligt gallras för att främja och 
framhäva karaktären.
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20 STRUKTUR OCH MOTIV Offentligt, Halvoffentligt och Privat

OFFENTLIGT, HALVOFFENTLIGT OCH PRIVAT

Som boende vill man gärna ha en viss 
privat zon runt sitt hus, dels för den privata 
integriteten och dels för att markera sin 
egendom. Denna zon bör däremot inte 
vara helt avskärmad mot omgivningen 
genom höga häckar eller plank utan bör 
istället hellre fungera som en lagom hög 

ELEMENT I GATURUMMET

De beståndsdelar gaturummet byggs upp 
av är dels gata, kantsten samt eventuella 
dagvattenrännor i det horisontella planet. 
Till det lodräta planet hör murar, trappor, 
vegetation, huskroppar samt eventuella 
möbler och belysningsarmaturer. Dessa 
element utgör några av de markörer som 
definierar platsen och dess intention. 
Stor vikt bör läggas vid utformningen av 
gaturummet och dess komponenter då 
minsta nivåskillnad kan göra skillnad på 
hur platsen upplevs.

markering för att den boende både ska 
kunna gå undan och kunna konversera med 
en förbipasserande eller med en granne. 
Som privata zoner räknas de enskilda 
bostadshusens gårdar och trädgårdar.

PLATSFUNKTION

Beroende på placering och funktion kan 
de olika delarna av planområdet klassas in i 
användningsområden eller zoner. Lokalgata 
1 knyter ihop områdets alla delar och är med 
sitt långa promenadstråk en av områdets 
offentliga zoner. En annan offentlig del är 
natur- och rekreationsområdet vilket har 
hela Arild som målgrupp. Området med 
enbostadshus kan med sina återvändsgator 
kallas för en halvoffentlig zon där gator 
och platser främst har de närboende som 
användargrupp.

DEN PRIVATA ZONEN

OFFENTLIGA RUM

HALVOFFENTLIGT

Gator, lekplatser och rekreationsstråk 
hör till de offentliga ytorna och här kan 
aktivitet oftast ske utan risk att störa någon 
annans privata zon. I Blossalyckan är målet 
att de offentliga platserna ska tillgodose 
behoven från olika åldersgrupper och under 
hela dygnet och året. Murar med höga täta 
häckar på var sida om gatan skapar ett 
mindre bra tunnelliknande uttryck och ger 
en känsla av transportsträcka varför de bör 
undvikas.

gata
hus

trädgårdträdgård

förgårdförgård

OFFENTLIGT

HALVOFFENTLIGTHALVOFFENTLIGT

PRIVATPRIVAT

hus

Den halvoffentliga zonen är kanske mer 
odefinierbar i sin funktion och i sin karaktär 
men ett bra exempel är bostadshusens 
förgårdar, speciellt om de endast består av 
t. ex. en gräsremsa utan staket eller häck. 
Denna zon bör vara tydligt markerad för 
att inte missbrukas. Halvoffentliga zoner 
vilka gränsar mot offentliga platser såsom 
t. ex. naturmark eller rekreationsområden 
kan lämnas mer flytande och överlappande 
i övergången.
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21Tillgänglighet och Trygghet/Miljö och Teknik  STRUKTUR OCH MOTIV

ANGÖRING/PARKERING

TRYGGHET

RÖRELSE/ORIENTERING

Vid enfamiljshus ska angöringsplats finnas 
inom 25 meter från huvudentrén, dessutom 
ska möjlighet att ordna handikapparkering 
finnas inom samma avstånd. Vid 
flerfamiljshus ska angöringsplats samt 
handikapparkering finnas inom 25 meter 
från varje huvudentré.

Genomgående anpassning av materialval 
och detaljer i markbeläggningen bör finnas 
för boende med nedsatt syn, speciellt till 
och från entréer, gemensamma utrymmen 
och parkeringsplatser. Ledstråk på allmänna 
gångytor bör främst utgöras av naturliga 
riktlinjer såsom t.ex. kanter eller murar men 
kan vid behov kompletteras med taktila 
markmaterial. Tillgängliga gångvägar bör 
vara horisontella och inte luta mer än 1:50 
i sidled.

Sittplatser som underlättar sittande för 
äldre och rörelsehindrade ska väljas med 
funktioner såsom armstöd och ryggstöd 
i åtanke. Sittmöjligheter ska finnas på 
regelbundna avstånd längs med gångvägar 
och på offentliga platser.

Med äldre och barn som målgrupper 
ska Blossalyckan kännas tryggt och säkert 
att vistas i. Gator ska vara tillgänglighets- 
och hastighetsanpassade. Lekplatser 
ska vara placerade och utformade med 
uppsynlighet i åtanke. Inga skymda eller 
alltför överskuggade platser bör finnas och 
belysningen i området bör vara väl utbyggd 
för att de offentliga platserna ska kunna 
kännas trygga dygnet runt.

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET

MILJÖ OCH TEKNIK

BYGGANDE OCH MATERIAL

ENERGI OCH TEKNIK

AVFALLSHANTERING

Sortering av sopor bör ske i anknytning 
till varje privat enfamiljshus och till varje 
enskild flerfamiljsbyggnad. Det bör också 
finnas en central återvinningsstation 
inom området. Sophus bör utformas så 
långt möjligt enligt samma principer och 
med samma material och kulörer som 
bostadshusen.

Papperskorgar bör finnas på offentliga 
platser och längs offentliga stråk. Behållare 
bör vara typ papperskorg i sandgjuten 
aluminium och i naturfärg från Byarums 
Bruk.Ledningsnät för vatten, avlopp 

och el ska byggas ut i samband med 
exploateringen och kopplas på befintliga 

För att skapa ett bostadsområde som 
är långsiktigt hållbart och i framkant av 
samhällsplaneringen bör energieffektivitet 
och miljökvaliteter så långt det är möjligt 
arbetas in i bostadshus och områdesstruktur, 
gärna enligt passivhusmetoder. Minskad 
miljöpåverkan genom god gestaltning ger 
långsiktiga och bestående värden och ger 
fler värdesdimensioner till området.

Hög kvalitet ska eftersträvas i 
Blossalyckan eftersom kvalitativa material 
åldras med skönhet och så småningom 
kan börja spegla den patina som redan 
finns i det gamla Arild. De material och 
färger som används i byggnader bör vara 
miljöcertifierade och lokala eller regionala 
materialkällor är att föredra.

ledningar i angränsande områden. 
En transformatorstation byggs i 
flerfamiljsområdet.

Dagvatten ska tas om hand lokalt i 
största möjliga utsträckning. För vidare 
information om dagvattenhantering se 
avsnitt Dagvatten.
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Tvärsnitt väst till öst från Lokalgata 2 
via gång- och cykelstråk till Lokalgata 1.

Bebyggelsen ska utstråla mångfald och 
variation i färg-, material- och detaljval 
men ska också hållas inom en gemensam 
formbild vilken innefattar harmoniska 
vinklar på huskroppar och samverkande 
material. 

Varje enskild bostad bör ha sin egna 
privata tomtsfär men bör samtidigt 
samverka med gatan och dess rymd. 
En levande gatumiljö med behagliga 
proportioner och funktionella element 
eftersträvas och för att åstadkomma detta 
krävs samspel mellan byggnad och mark.

Bostadsområdets naturliga terräng 
ger nivåskillnader som bör tas upp 
med stödmurar; slänter bör inte 
förekomma annat än på offentlig mark. 
Stödmurarna är en viktig komponent i 
gaturummet för att återkoppla till det 
gamla Arilds murkultur.

VISION

STRUKTUR

längs med Lokalgata 1. I de västra delarna 
kommer 40-45 små enfamiljshus byggas 
med tillförsel från gator typ Lokalgata 2.

Småskaligheten ska speglas i 
byggnadernas uttryck och arkitekturen 
ska förmedla en känsla av skånsk 
traditionell byggnadskultur. Planen 
begränsar husbredden till 7 meter och 
byggnadshöjden, som ska hysa ett plan 
med inredd vind, får inte överstiga 3,5 
meter. Garage och uthus får vara max 2,8 
meter höga. Taklutningen ska hållas inom 
ramen 40-52 grader.

De hus som byggs inom 
exploateringsområdet bör ha en stark 
anknytning till fiskarlängorna i Arild 
gällande form och kulör. 

Byggnadsrätter för daghem, förskola, 
fritidshem, skola, samlingslokal, bibliotek 
och dagcentral finns med i detaljplanen 
och kan eventuellt komma att fullföljas i ett 
senare skede. 

Bostadsområdet Blossalyckan bör vara 
fokuserat på hållbarhet och långsiktighet i 
avseende på utformning och materialval.

Upplevelsen av ett bebyggt område skapas av placering, volym, beståndsdelar och uttryck hos de 
byggnader som finns där. Då planområdet är betecknat som värdefull miljö ska ny bebyggelse 
utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Föregående analys av Arild och av 
planområdet tjänar till att ge en bild av helheten och av detaljeringen som ska ligga till grund 
för exploateringen av Blossalyckan. Rekommendationerna i detta avsnitt bör efterföljas vid 
nybyggnationer av både en- och flerfamiljshus i Blossalyckan. 

UTFORMNING AV BEBYGGELSE  Vision/Struktur

Tvärsnitt väst till öst söder om södra Lokalgata 2.

För principer, detal-
jerad information 
och rådgivning vid 
nybyggnation och 
byggnadsvård i 
Arild hänvisas till 
Henrik Ranbys Ar-
kitektur och bygg-
nadstraditioner på 
Kullahalvön: histo-
riska översikter och 
råd om byggnads-
vård från 1995.

30-40 små marklägenheter och 
gruppbostäder för äldre kommer att 
byggas i de centrala delarna av planområdet 

UTFORMNING AV BEBYGGELSE
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För att skapa ett levande 
byggnadslandskap bör val av material 
och kulörer på fasader variera men 
samtidigt speglas gentemot det gamla Arild 
för att forma en samstämmig helhet. På 
den enskilda fastigheten ska alla material 
som används harmonisera med varandra 
i avseende på kulör och struktur. Val bör 
göras med avspegling och inspiration från 
omgivande natur- och kulturlandskap, dvs. 
inga högblanka eller glatta ytskikt, och 
kvalitet genom hållbart åldrande bör tas 
i åtanke. 

En huvudkaraktär av skånskt 
kustsamhälle ska prägla bebyggelsen 
i området och fasadmaterial bör 
huvudsakligen vara lätta eller 
medeltunga naturmaterial såsom puts, 
trä eller tegel.

När det gäller färgsättning bör 
fasadernas kulörer harmonisera med 

naturens, dvs. inga skarpa syntetfärger 
som skapar disharmoni med omgivningen. 
Ljusa kulörer är att föredra framför 
mörkare då de ger liv åt området och 
piggar upp under mörkare vintermånader. 
Rekommenderade färger att använda på 
fasader är dels linoljefärger, vilka ger skydd 
mot väder och vind, och dels slamfärger, 
som exempelvis den klassiska rödfärgen, 
vilka tar upp naturens toner. Även 
oljebaserade färger kan användas då de 
åldras vackert. För putsfasader bör kalkfärg 
användas.Tegelhus bör bestå av material av 
varmrödbränd kulör.

Staket kan antingen som här smälta 
samman med huset eller målas i kulör 
enligt någon husdetalj.

Ett varierat taklandskap gällande 
kulörer och material adderar till en 
mångdimensionerad karaktär.

Fasadfärg och fönsterbågar balanseras av 
höstfärgerna på häcken i trädgården.

FORM, MATERIAL OCH KULÖR

En gata i Köpenhamn visar upp en färgpalett av varma kulörer vilka även skulle passa i Blossalyckan.

UTFORMNING AV BEBYGGELSE  Form, Material och Kulör

Miljön utanför byggnaden samt mellan 
byggnad och gata utgör varje egendoms 
ram och bör som på en målning samverka 
med huset för ett harmoniskt uttryck. 
På byggnader ska entréer placeras mot 

ENTRÉER OCH FÖRGÅRDAR
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25Form, Material och Kulör  UTFORMNING AV BEBYGGELSE

FASADER

Fasadmaterial bör vara av puts, träpanel 
eller tegel för att återspegla variationen 
från Arild. Putsen bör helst vara traditionell 
puts på murverk av tegel eftersom fasader 
med modern puts baserad på plaster löper 
större risk att fuktskadas.Tegel bör vara 
varmt rödbränt med ljus fog. Träpaneler 
bör vara stående med smal locklist och ska 
inte vara tryckimpregnerade.

Färgskalan bör begränsas till varma 
toner i harmoni med omgivande landskap 
och byggnader. Vid val av färg bör en 
”smutsigare” kulör av den föredragna 
färgen väljas eftersom slutresultatet då 
kommer att verka ljusare och klarare. 
Detaljer på fasaderna, som t. ex. husknutar 
och kapitälklossar, kan med fördel 
dekoreras i kontrastfärg.

Exempel på lämpliga kulörer att 
använda på fasaderna i Blossalyckan.

Tegelhus i Arild i vacker rödbränd ton med himmelsblå 
fönsterfoder och vita fönsterbågar.

Putsfasader med kontrasterade foder 
och bågar i fönstrena.

Ljusgul putsfasad med ljust grågröna 
fönster och rött tegeltak.

Grundsocklar i det gamla Arild är ofta vita eller gråa i kulören men även målade socklar 
förekommer.

gaturummet för att skapa en levande och 
trygg miljö. Tydliga gränser mellan privat 
och offentligt skapas genom att staket, 
häckar och/eller murar skapar väggar 
ut mot gaturummet. Fysiska portar eller 
öppningar skapar entréer mot gaturummet.

Murar skapar en dekorativ gräns mellan 
gata och tomt och kan bestå av natursten 
eller betong samt avtäckas med dekorativ 
vegetation som t.ex. murgröna (Hedera 
helix) samt olika sorters ormbunkar och 
perenner. Se vidare under Stödmurar.
Staket ska utformas med byggnadens stil 
och karaktär i åtanke. Höjden bör inte 
överstiga 100 cm. Material kan vara 
traditionellt, ej tryckimpregnerat, 
trävirke vilket finsågats av god kvalitet, 
eller smide. Det kan målas med oljebaserad 
färg i samma eller kontrasterande, men 
harmoniserande, kulör som byggnaden 
eller byggnadens fönsterfoder/-bågar. 
Staket kan anläggas på tomtens mark eller 
fästas i eventuell mur.

Häckar som tomtavgränsning ut 
mot gatan bör eftersträvas. Lämpliga 
häckväxter är exempelvis häckhagtorn 

(Crataegus grayana), måbär (Ribes alpinum), 
liguster (Ligustrum vulgare), buxbom (Buxus 
sempervirens) och avenbok (Carpinus betulus).
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GRUNDSOCKLAR

FÖNSTER

TAK

Fönster bör placeras stående och 
symmetriskt och bör inte dominera 
uttrycket eller uppta alltför stora partier 
av byggnadsfasaden. Fönster och dörrar 
placerade utåt gatan ger en inbjudande 
atmosfär som öppnar upp för kontakt 
mellan boende och gaturum. Fönstrena 
bör ha mittpost. Foder, bågar och karm får 
gärna målas i avvikande kulör/kulörer mot 
fasaden. 

Tak ska läggas i mellan 40-52 grader brant 
vinkel enligt gammal skånsk tradition. 
Lertegelpannor rekommenderas starkt 
framför betongpannor och tegelimiterad 
plåt eftersom lergods ger ett milt och 
särskilt vackert estetiskt uttryck och har 
en betydligt längre livslängd. Dessutom 
anknyter taktegel till den traditionella 
byggnadskulturen. Andra rekommenderade 
material är papptak med listtäckning eller 
målad skivplåt/bandplåt. Tak bör ha 
taksprång och takfot.

Socklar bör vara av puts eller betong 
och kan målas i exempelvis kalkvitt eller 
lämnas obehandlade. Betongen ger ett rent 
och lågmält uttryck som samverkar med, 
och framhäver, byggnadens övriga delar.

Exempel på lämpliga kulörer att använda på 
grundsocklar.

Exempel på lämpliga kulörer att använda på fönster 
och dörrar.

Exempel på lämpliga kulörer att använda på 
taktegel och takplåt.

DÖRRAR

Ytterdörrar i Arild är ofta formade som 
spegeldörrar i par och detta bör om möjligt 
eftersträvas även i Blossalyckan. Även 
bräddörrar kan användas. Entrédörrar 
ska placeras ut mot gaturummet och bör 
vara av likvärdig formgivning som fönster. 
Dörrar bör täckmålas i avvikande kulör 
från fasaden för att ge fokus och karaktär 
åt huset.

SKORSTENAR

En skorsten kan fungera som pricken över 
i för ett tak och bör speglas av husets övriga 
material.  Traditionellt sett är de slankt 
fyrkantiga och ofta byggda av slätputsat 
tegel på sockel vid taknocken.

STUPRÖR OCH FÖNSTERBLECK

Stuprör bör ha skarpa knäckar. Kulör för 
rännor, stuprör, fönsterbleck etc. ska väljas 
i samklang antingen med fasadkulör, med 
detaljeringskulör såsom i fönsterfoder/
husknutar eller i samklang med takkulör.

Vackert markerade fönster sitter som i 
en ram på fasaden.

Rak vitputsad tegelskorsten i gamla 
Arild.

Dubbel spegeldörr som täckmålats i kontraste-
rande kulör till huset.
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HÖJDUPPTAGNING

Terrängen i Blossalyckan ger relativt stora 
höjdskillnader på korta distanser, speciellt 
i områdets sydvästra delar där noggrann 
markplanering måste till. Två alternativ 
rekommenderas för höjdupptagning i 
Blåsselycka; stödmur och dagvattendike. 

Stödmurar är speciellt lämpliga för 
höjdupptagningar utmed gator, och ska 
således användas i dessa miljöer, då de 
skapar ett definierat gaturum och kan 
integreras med planteringar i trädgårdarna. 
Där större höjder förekommer är det bättre 
att bygga upp tomtens stödmurssektion i 

små etapper än att använda endast en hög 
mur. Etapperna kan planteras och skapa 
en vacker grön övergång från gatan till 
tomtens hus. Se vidare i avsnitt Stödmurar.

Det andra alternativet, dagvattendiket, 
lämpar sig speciellt bra för höjdutjämningar 
mellan tomter och fyller både en estetisk 
och praktisk funktion. Här blir gränsen 
mer diffus mellan tomterna men växtlighet, 
antingen dikesrelaterad eller t.ex.buskar, 
skulle kunna planteras för att skydda mot 
insyn om så önskas.

Det andra alternativet är att samtidigt som höjdskilnaderna tas upp tas även dagvatten upp då ett öppet mindre dike anläggs i 
tomtgränsen. Tomtgränsen blir mindre skarp eftersom diket pryds med vattenväxter och gräs.

Ena alternativet är att ta upp höjdskillnaderna med L-stöd täckta av dekormurar i sten eller betong. Skarpa 
tomtgränser och dagvattenavrinning under mark präglar detta alternativ.

Längs med gator ska höjdskillnaderna tas upp med hjälp av L-stöd täckta av dekormurar av sten eller betong samt med 
kompletterande vegetation såsom ex. sedum. Dagvattenavrinning sker genom rännstensbrunnar i gatan.
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Den offentliga marken finns till för att 
berika och binda ihop byggnadsstrukturen 
med hjälp av gator, grönstruktur och 
platser. Tanken är att den offentliga miljön 
ska kännas lika mycket ”hemma” som 
den privata miljön och att den ska kännas 
sammanhängande med Arild. Den naturligt 
sluttande topografin i området skapar 
möjligheter att ta upp höjdskiftningarna 
genom estetiskt tilltalande stödmurar längs 
med gatorna och på så sätt knyta samman 
Blossalyckans uttryck med det gamla Arilds.

Den offentliga miljön i södra Arild ska 
vara användbar och tillgänglig för alla 
under årets alla årstider. Stor vikt bör läggas 
vid tillgänglighet och vid samspelet mellan 
gaturum och bostadstomt.

Gaturummen, särskilt utmed lokalgatorna, 
ska kännas som en förlängning av den 
privata bostadssfären och ska främja 
människans rörelse och aktivitet snarare än 
bilens. 

Markmaterial, såsom asfalt, 
sten eller vegetation, samt lodräta 
avgränsningsmaterial, såsom murar, häckar, 
staket och vegetation, skapar de viktiga 
golven respektive väggarna i det offentliga 
rummet. Materialen ska väljas med kvalitet 
och vackert åldrande i åtanke och främst 
med avspegling från material använda i 
Arild idag och historiskt sett.

ÖVERGRIPANDE FORMVISION

Form, mått och färg ska ge en 
enhetlig bild för hela Blossalyckan och 
ska fokusera på mänsklig skala och 
rumsbildande egenskaper. Materialval 
ska noga övervägas med hänsyn till natur 
och till existerande material och former 
i omgivningen och i Arild. Ett modernt 
formspråk med klassiska proportioner är 
önskvärt; som en flört med historien fast 
med sin egen personliga prägel.

Asfalt täcker gatorna i Arild och blir 
ett naturligt val även för Blåsselycka. 
Här är dock kulören på asfalten viktig 
då en varmgrå eller lätt rödgrå asfalt är 
önskvärd. Kantsten i granit blir en naturlig 
avspegling på samhällets alla stenmurar 
och kullersten samt marksedum blir en 
naturlig utveckling av områdets detaljering 
och ger samtidigt gaturummet en nära 
och mänsklig skala. 

Utrustning väljs med utgångspunkt i 
funktion och tidlöshet och får gärna vara i 
naturliga material. 

Planområdet för Arild södra är betecknat som värdefull miljö och därför ska vegetation på allmän 
plats sammanklinga med det omgivande kulturlandskapet och ny markbyggnad ska utformas 
med särskild hänsyn till omgivningen. Blossalyckan ska ge känslan av ett småskaligt och färgrikt 
bostadsområde inbäddat i det omgivande naturlandskapet. 

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK
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GATUSTRUKTUR OCH GATURUM

På vänster sida syns en låg mur med bakomplanterad högre 
häck; här ges ett relativt öppet inrtyck. På höger sida terrasserad 
mur med bakomvarande trädridå som nästan totalt avskärmar 
tomten från gatan. 

En alldeles för hög mur med staket på höger sida; huset 
avskärmas helt från gaturummet.

Exempel där den medelhöga muren på vänster sida utvidgats 
till en bänk. Muren på höger sida är något hög och skulle 
behöva sänkas.

Låg mur på vänster sida med låg vegetationsmatta som fått ta 
över en del av gaturummet. Etappmur på höger sida.

Mur i etapper och av god höjd på höger sida. På vänster sida 
mur av samma bashöjd samt med bakomvarande häck.

Gaturummet känns isolerat och inte som en plats att uppehålla 
sig på då muren med staket samt muren med trädridån skapar 
visuella barriärer.

Gaturummens väggar bör definieras 
av tomtgränser och markmaterial. 
Proportionerna bestäms av de rådande 
markförhållandena gällande höjd; det 
berikar den estetiska miljön då variation 
råder. Även då gatans bredd ska vara 
densamma över hela området kommer 
det att bildas sektioner vilka kommer att 
se olika ut beroende på tomtavgränsning 
från kringliggande enskilda tomter samt 
på grund av de enskilda husens placering 
och avstånd från gatan. Beroende på om  
tomtägaren väljer låga murar eller om han 
väljer högre klippta häckar kan han öppna 
upp respektive stänga av gaturummet från 
sin privata sfär.

Grönska i form av sedum, planterad i 
gatans kantzoner, blir mjuka förlängningar 

av trädgårdarna och drar samtidigt ner 
gatans skala till människans. Grönska från 
privata bostäder och tillhörande trädgårdar 
får gärna fortsätta ut mot det offentliga 
gaturummet eller skymta över ett staket 
eller genom en port såsom förekommer i 
Arilds äldre delar. Kanske kan krukväxter 
och bänkar placeras i gaturummet så att 
anledning att vistas och mötas där skapas. 
Grönområdena inom den allmänna marken 
binds ihop av gång- och cykelvägnätet. För 
att skapa en levande gatumiljö bör all trafik, 
motor-, gång- och cykel-, förläggas till 
samma nivå i plan. En låg hastighetsgräns 
för motortrafik ger en tryggare miljö för 
övrig trafik.
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LOKALGATA TYP 1

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Gatustruktur och Gaturum

Hårt packat stenmjöl som underlag för GC-vägar ger 
ett mjukt intryck och är behagligt att gå/cykla på. 
Ängsvegetation gynnar biologisk mångfald och tillför 
variation genom årstidsskiftningarna.

Lokalgata typ 1 utgör centralaxel i Blossalyckan.

Biltrafik leds in till området och dess 
bebyggelse via en lokalgata anknuten 
till Stora Vägen i planområdets sydöstra 
hörn. Gatan förgrenas med direkttillfarter 
till parkeringsytor tillhörande skola, 
barnstuga, dagcentral för äldre mm innan 
den når fram till en torgliknande plats som 
markerar entré till bostadsområdet. Från 
platsen dras en gata i nord-sydlig riktning 
vilken ges direkttillfarter till gemensamma 
parkeringar tillhörande smålägenheter och 
grupphus. Anknytande lokalgator typ 2 
leder trafik in till delen med enbostadshus. 
Gatan dimensioneras för 530 fordon/
medelvardagsdygn med avseende på 
boendetrafik och trafik till och från 
serviceenheterna i området. Lokalgata 
typ 1 ska fungera som Blossalyckans nerv 
och inkörsaxel vilken sammanbinder 
områdets olika delar.

Gaturummet ska fånga upp och 
samverka med byggnaderna så att ett 
harmoniskt och trivsamt utrymme skapas. 
Genom att ta upp höjdskiftningarna med 
stödmurar kan terrassliknande avsatser 
bildas vilka kan planteras med vegetation 
och/eller kompletteras med ett trästaket. 
Murar kan bestå av sten eller betong och 
bör inte överstiga en höjd på 600 mm. För 
mer information om murar och L-stöd se 
under Stödmurar (s. 48-49).

Asfalt typ ABT8 160/220 25mm  ska 
användas på körbanor efter exploateringens 
slut (i byggfasen AG16 100/150 35mm).

Hårt packat stenmjöl typ 0/4 i varmgrå 
kulör bör användas på GC-vägar.

Kullersten typ dekorsten Svensk kullersten 
100-300 mm (S:t Eriks) bör läggas i 
radsättning på ömse kanter av körbanan 
enligt sektion.

Kantsten typ grå RV2 120 +/- 10 
råkantsten utan fas (Naturstenskompaniet) 
ska användas längs med alléremsan.

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) 
i gjutjärn ska placeras i kombination med 
smågatsten och med avståndsintervall 50-
100 m.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL

G e n o m g å e n d e 
grönt stråk som 
binder ihop flerfa-
miljsområdet med 
enfamiljsområdet

Blandallé plante-
rad med ängsve-
getation gynnar 
biologisk mångfald 
och ger ett varierat 
uttryck 

Kullersten och 
markvegetat ion 
formar ett gaturum 
i mänsklig skala och 
för samtidigt tan-
karna till det gamla 
Arild

I kombination med sedum ger kullersten gaturummet en 
vacker inramning. Bild från Veg Tech AB.

Slotsbænken från GH Form är en  klassisk parksoffa i 
tidlöst snitt. Bild från GH Form.
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En enkelsidig blandallé bestående av 
skogslönn (Acer platanoides), hästkastanj 
(Aesculus hippocastanum), rödek (Quercus 
rubra) och skogslind (Tilia cordata) ska 
planteras längs med lokalgata typ 1. En 
blandallé ger vacker variation i bladverk 
och färg samtidigt som den biologiska 
variationen blir högre i jämförelse med en 
allé som bara innehåller en trädart. Träden 
ska vara uppstammade och bör ha ett c/c-
avstånd på 10 m.

Ängsvegetation av gräs och örter bör 
pryda de längs gatan belägna remsor vari 
den enkelsidiga blandallén planteras. En 
äng har högt biologiskt värde och skulle i 
detta fall bli gynnsam för flora och fauna 
då den skapar en grön korridor tillsammans 
med allén.

Sittmöbel i form av vit parksoffa 
typ Slotsbænken (GHform) bör placeras 
med jämna mellanrum längs med den 
enkelsidiga allén utmed GC-vägen.

Papperskorgar ska placeras vid 
utplacerade sittmöbler och bör vara typ 
City Papperskorg (Vestre).

Belysningsarmatur ska vara typ Stockholm 
(ateljé Lyktan) i matt aluminiumgrå och 
bör ha en varmtonig ljuskälla. Stolpe 
bör vara Specialstolpe (ateljé Lyktan) i 
varmgalvaniserat stål och med en höjd av 
4000+6000 mm med den högre höjden 
mot gatan. Stolpar placeras mellan träden 
i alléremsan med ett avstånd på 20-25 m.

UTRUSTNINGVEGETATION
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LOKALGATA TYP 2

Kullersten knyter an till Arild och i kombination med 
sedummatta får gaturummet en vacker inramning. Bild 
med tillstånd från Veg Tech AB.

Granit är ett hållbart och tidlöst material att använda i 
kallmurar längs med gatorna i området.

Lokalgatorna med sina återvändsplatser utgör 
förgreningar till enbostadshusen.

För att tillgängliggöra den del av 
Blossalyckan som består av enbostadshus 
läggs lokalgator som förgreningar till 
lokalgata 1. Gatorna, som löper i öst-
västlig riktning och i nord-sydlig riktning, 
ska utformas som återvändsgator och 
förses med direkttillfarter till varje enskilt 
garage eller bostadsparkering. Gatan 
dimensioneras för högst 225 fordon/
medelvardagsdygn med beräkning av fem 
bilresor per dygn och enbostadshus.

Lokalgatorna som leder till 
enfamiljshusen ska utformas så att bilar, 
cyklister och fotgängare kan använda dem 
på lika villkor utan tydliga zoner för bil- 
och cykeltrafik respektive gångtrafik. På så 
vis behålls en småskalig bykänsla, såsom 
i de äldre delarna av Arild, där all trafik 
samsas om samma yta utan dominans av 
motortrafik. Koppling till Arild fås också 
genomremsor av kullersten på ömse sidor 
om gatan vilka så småningom också skulle 
kunna innehålla t.ex. stockros. Inspirerat 
av 30-talets Arild läggs sedummattor ut i 
kombination med kullerstenen i intervaller 
i motlutningen på ränndalssidan för att 
skapa en mjuk övergång mellan tomt och 
gata. I övrigt ska gatorna utformas så att 
gaturum möter privat rum genom plank-, 
staket- eller häckkompletterade murar eller 
terrasseringar.

På återvändsplatserna kan små 
trädplanteringar med underliggande 
ängsvegetation bilda gröna mellanrum i 
gatumiljön.

Modellstudie av terrasserade murar som tröskel mellan 
tomt och gata.

Kallmur där växtligheten tillåts att vandra från 
trädgården till gaturummet.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

Marksedum och 
kullersten för tan-
karna till det gamla 
Arild

Växtmaterial till-
låts vandra ut från 
trädgårdar över 
murar och kanske 
planteras en och 
annan stockros i 
kullerstensremsan

Låg och tidlös be-
l y s n i n g s a r m a t u r 
som inte bländar in 
i husen

Återvändsplatser 
med ängsgräs och 
fruktträd skapar 
små gröna noder i 
kvarterslandskapet
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Asfalt typ ABT8 160/220 25mm  ska 
användas på körbanor efter exploateringens 
slut (i byggfasen AG16 100/150 35mm).

Kullersten typ dekorsten Svensk kullersten 
100-300 mm (S:t Eriks) bör läggas i 
radsättning på ömse kanter av körbanan 
enligt sektion.

Sedum typ prefabricerad moss-sedummatta 
0,8x1,0m (Veg Tech) ska monteras i 30 
cm breda och 3-5 m långa remsor i jämna 
intervaller längs gatans kullerstensremsa 
enligt detaljsektion.

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) i 
gjutjärn, vilken klarar belastning på 48 ton, 
ska placeras i kombination med kullersten 
och med avståndsintervall 50-100 m.

Äpple (Malus domestica) eller päron (Pyrus 
communis) rekommenderas som träd att 
använda på återvändsplatserna. Träden 
bidrar till en småskalig atmosfär och gör 
med sina blommor på våren och med sina 
frukter på hösten återvändsplatserna till 
naturliga samlingspunkter.

Belysningsarmatur ska inte blända in i 
husen och bör därför vara av typ Stockholm 
(ateljé Lyktan) i matt aluminiumgrå och bör 
ha en varmtonig ljuskälla. Stolpe bör vara 
Rakstolpe (ateljé Lyktan) i varmgalvaniserat 
stål och med en höjd av 4000 mm. Stolpar 
placeras med ett avstånd på 20-25 m.

MATERIAL

UTRUSTNING

VEGETATION
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Längs med huvudgatan som anknyter 
från Stora Vägen anläggs på den norra 
sidan en gång- och cykelväg avskärmad 
från vägen av en trädplanterad gräsremsa. 
Gång- och cykelvägen leder från Stora 
Vägen i sydöst genom området och norrut 
mot Arild via korsningen Glarhallavägen/
Ljunggrens Backe. Till denna huvudled för 
fotgängare och cyklister knyter fler vägar 
an och vidare ut mot områdets övriga delar. 
Gång- och cykelvägar ska där det är möjligt 
kopplas på befintliga strukturer, speciellt 
norr och söder om området.

Gång- och cykelvägnätet är mer utbyggt 
än gatunätet i området och ska fungera 
sammanbindande mellan de olika delarna.

Där terrängen tillåter, speciellt längs 
centralaxeln i flerfamiljsområdet, bör 
murar ta upp höjdskillnaden och kan då 
samtidigt formas till att kunna utnyttjas 
som infomellt sittelement längs vägen. 

I områdets östra delar i kontext till 
flerfamiljsbostäderna, där gång- och 
cykelvägarna är belägna i något mer flack 
mark, bör bänkar med armstöd placeras ut 
med jämna mellanrum.

Ekskogskullarna, eller det lilla 
rekreationsområdet, (vilket behandlas 
längre fram) formges med samma karaktär 
som i övriga området gällande markmaterial 
och form men också här bör bänkar 
placeras ut med lagom avvägda avstånd.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Gatustruktur och Gaturum

Sittvänlliga stenmurar, fördelaktligen bruksmurar, är 
hållbara och tidlösa och placeras då höjdupptag behöver 
utföras längs med GC-vägarna i området.

Hårt packat stenmjöl typ 0/4 i varmgrå 
kulör bör användas på GC-vägar.

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) i 
gjutjärn, vilken klarar belastning på 48 ton, 
ska placeras med avståndsintervall 50-100 
m.

Hårt packat stenmjöl på gång- och cykelvägar ger ett 
mjukt intryck och är behagligt att gå på.

Gång- och cykelvägnätet utgör Blossalyckans 
transportnerv.

MATERIAL

KARAKTÄR OCH FUNKTION

Slotsbænken från GH Form är en  klassisk parksoffa i 
tidlöst snitt. Bild från GH Form.

Trygga stråk med 
stadigt underlag 
och god belysning 
för användning 
dygnet och året 
runt

Bänkar eller sitt-
platser på stödmu-
rar gör att du kan 
stanna upp och 
sätta dig för att ta 
en paus eller för att 
prata med någon

Goda förbindel-
ser för gång- och 
cykeltrafik öppnar 
upp för ett miljö-
mässigt hållbarare 
samhälle.
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Sittmöbel i form av parksoffa typ 
Slotsbænken (GHform) bör placeras med 
jämna mellanrum under träden i den 
enkelsidiga allén med riktning mot GC-
vägen.

Papperskorgar ska placeras vid 
utplacerade sittmöbler och bör vara typ 
City Papperskorg (Vestre).

Cykelställ bör placeras vid aktivitetsplatser 
och i anslutning till parkeringsplatser för 
bilar. Cykelställ ska vara markfasta typ 
Örebro (Nola).


































UTRUSTNING

Belysningsarmatur ska inte blända in i 
husen och bör därför vara av typ Stockholm 
(ateljé Lyktan) i matt aluminiumgrå och bör 
ha en varmtonig ljuskälla. Stolpe bör vara 
Rakstolpe (ateljé Lyktan) i varmgalvaniserat 
stål och med en höjd av 4000 mm. Stolpar 
placeras med ett avstånd på 20-25 m.
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GRÖNSTRUKTUR OCH PLATSER

Gröna och allmänna ytor skapar 
möjligheter för boende i Blåsselycka såväl 
som för besökare att vistas och röra sig 
mellan husen. De gemensamma platserna 
ska kunna nås lätt och ska bindas ihop av 
en sammanhängande struktur, i detta fall 
gång- och cykelvägarna i området.

Samtliga platser ska främja möten mellan 
människor och det ska finnas möjligheter 
att sitta ner och det ska finnas belysning 
så att platserna kan användas dygnet runt. 
Några platser, såsom lekplatserna och 
vårdträdplatsen, antas bli särskilt uttnyttjade 
som spontana mötesplatser. Andra platser, 
såsom dungarna, mötesplatsen och 
dagvattendammen, kanske mer utnyttjas 
som bestämda mötesplatser; någonstans att 
gå för att prata med någon eller bara vara 

De gröna och offentliga platser som finns i Blossalyckan är förlagda längs med gång- och cykelstråken. De röda markeringarna 
visar beräknad grad av mötesfunktion på varje plats.

DAGVATTENDAMMEN

MÖTESPLATSEN

DUNGEN

VÅRDTRÄDPLATSEN

DUNGEN

KVARTERSLEKPLATSEN

NATURLEKPLATSEN

EKSKOGSKULLARNA
ÄNGEN

för sig själv. Ekskogskullarna och ängen 
är tillsammans med dagvattendammen de 
mest naturpräglade platserna i området och 
är tänkta av kunna utnyttjas för rekreation 
och lek samtidigt som de fyller viktiga 
biologiska kvaliteter.

Grönska från privata bostäder och 
tillhörande trädgårdar utgör en viktig del 
av den gröna strukturen och får gärna 
fortsätta ut mot det offentliga gaturummet 
eller skymta över ett staket eller genom 
en port såsom förekommer i Arilds äldre 
delar. Kanske kan krukväxter och bänkar 
placeras i gaturummet så att anledning att 
vistas och mötas där skapas.

Vegetation och fältskikt ska så långt 
möjligt bevaras i området och när 
nyplantering sker bör befintliga arter prägla 
urvalet.
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MÖTESPLATSEN

I norra delen av området, där lokalgata 
1 och 2 möts, skapas en liten mötesplats 
där vinkeln kan uttnyttjas till att forma 
rumsligheten. En sittbänk i vinkel, 
placerad i gång- och cykelvägens kontext, 
blir en naturlig utveckling av platsens 
förutsättningar. Bänken kommer att 
spegla form och material från en identisk, 
men något större, vinkelbänk placerad på 
vårdträdplatsen och tillsammans skapar 
platserna två noder med ett och samma 
syfte; möten.

Mötesplatsen är belägen där lokalgata 1 och 2 möter 
gång- och cykelvägen mot tennisbanorna.

Granit är ett hållbart och tidlöst material och formar 
en vacker sittmöbel. Ovansidan, den s.k. sittsidan, ska 
vara slätputsad medan övrida sidor ska vara råkantade 
med struktur.

Hårt packat stenmjöl på gång- och cykelvägar ger ett 
mjukt intryck och är behagligt att gå på.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL

Hårt packat stenmjöl typ 0/4 i varmgrå 
kulör bör användas som platsens 
markmaterial och på GC-vägar.

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) 
i gjutjärn ska placeras i kombination med 
smågatsten och med avståndsintervall 50-
100 m.

En stenbänk av granit bör placeras i 
vinkel som fångar upp gatans och GC-
vägens böjning. Bänken bör ha samma 
form som bänken på vårdträdplatsen d.v.s. 
en slät sittyta och gärna med en råhuggen 
sidoyta för vacker kontrast.

UTRUSTNING

Stenbänkens vinklade form fångar intresset och markerar 
riktningarna på platsen.

Belysningsarmatur bör vara av 
typ Stockholm (ateljé Lyktan) i matt 
aluminiumgrå och bör ha en varmtonig 
ljuskälla. Stolpe bör vara Rakstolpe (ateljé 
Lyktan) i varmgalvaniserat stål och med en 
höjd av 4000 mm. 

Belysningsspottar kan placeras i marken 
så att bänken belyses effektfullt kvällstid.
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I områdets södra trafikknutpunkt, där 
lokalgata 1 och 2 möts, placeras ett litet 
torg eller symbolisk mötesplats med ett 
centrerat vårdträd. Här leder också gång- 
och cykelvägar från planområdet söderut 
mot befintliga grusvägar. Torget ska 
kännas som en välkomnande entré och 
vårdträdet ska symbolisera bostadsområdet 
Blossalyckan. Med tiden kommer eken 
få funktionen av ett vackert landmärke i 
området.

För att ge möjligheten att stanna upp 
på vårdträdplatsen, eller Ektorget som 
det skulle kunna kallas, ska en sittbänk i 
vinkelformation finnas. Bänken ska vara 
av granit för att kunna åldras på platsen 
i harmoni med eken. Platsen ska utgöra 
huvudnod i området.

VÅRDTRÄDPLATSEN

Vårdträdplatsen är placerad som en välkomnande entré 
till bostadsområdet och fungerar som en fyrvägskorsning.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL

VEGETATION

Asfalt typ ABT8 160/220 25mm  ska 
användas på körbanor efter exploateringens 
slut (i byggfasen AG16 100/150 35mm).

Hårt packat stenmjöl typ 0/4 i varmgrå 
kulör bör användas på GC-vägar.

Kullersten typ dekorsten Svensk kullersten 
100-300 mm (S:t Eriks) bör läggas i 
radsättning på ömse kanter av körbanan 
enligt sektion.

Kantsten typ grå RV2 120 +/- 10 
råkantsten utan fas (Naturstenskompaniet) 
ska användas längs med alléremsan.

En stenbänk av granit bör placeras i 
samspråk med vårdträdet. Bänken ska 
ha en slät sittyta och en råare sidoyta för 
vacker kontrast.

Belysningsarmatur bör vara av 
typ Stockholm (ateljé Lyktan) i matt 
aluminiumgrå och bör ha en varmtonig 
ljuskälla. Stolpe bör vara Rakstolpe (ateljé 
Lyktan) i varmgalvaniserat stål och med en 
höjd av 4000 mm. 

Belysningsspottar bör placeras i marken 
så att trädet och bänken belyses effektfullt 
och ger en välkomnande entrébild kvällstid.

UTRUSTNING

Vårdträdet ska vara en symbol för området 
och bör lämpligen utgöras av en ek (Quercus 
robur) för att koppla an till de karaktäristiska 
ekskogskullarna.

Ängsvegetation av gräs och örter bör 
pryda de längs gatan belägna remsor vari 
den enkelsidiga blandallén planteras. En 
äng har högt biologiskt värde och skulle i 
detta fall bli gynnsam för flora och fauna.

Sedum typ prefabricerad moss-sedummatta 
0,8x1,0m (Veg Tech) ska monteras i 30 
cm breda och 3-5 m långa remsor i jämna 
intervaller längs gatans kullerstensremsa 
enligt detaljsektion.

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) 
i gjutjärn ska placeras i kombination med 
smågatsten och med avståndsintervall 50-
100 m.

Materialpalett för Vårdträdplatsen.
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Då spillvattennätet i Arild är överbelastat 
p.g.a. grundvatteninträngningar och stor 
regnpåverkan är det mycket gynnsamt att 
bygga ut ett dagvattensystem i Blossalyckan 
som fångar upp vatten och som samtidigt 
utgör ett estetiskt element i området. 
En befintlig bäck belägen i sank alskog 
söder om planområdet kan utnyttjas 
för dagvattentillrinning och nedgrävda 
dräneringsrör i Blossalyckan ska anknyta 
till detta via en fördröjningsdamm för 
att minska belastningen på det naturliga 
systemet. Fördröjningsdammen utformas 
med permanent vattenspegel för att skapa 
ett attraktivt blänk och för att tillföra 
biotopkvaliteter för flora och fauna. 
Detaljerad planering av dammen krävs 
innan anläggning.

Dagvattendammen utsmyckar vackert entrén till 
Blossalyckan från Stora Vägen.

Dagvattendammen är en plats i förändring efter 
påverkan av den lokala nederbörden och den kan bli en 
plats att komma till för att njuta av vattenspegeln och 
dess flora och fauna.

Gummiduk ska läggas i botten av dammen 
för att skapa en ständig vattenspegel. 

Grus ska läggas i botten av dammen och 
vid ytan av vattenspegeln.

DAGVATTENDAMMEN

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL

VEGETATION

Dammslänterna bör till största delen 
bestå av fuktäng. Det bör också finnas 
en strandzon där våtmarksvegetation kan 
planteras för att rena dagvattnet. Lämpliga 
växter är ex. starr, vass, svärdslilja, kaveldun 
och tåg. Några få träd, ex. klibbal (Alnus 
glutinosa) och ask (Fraxinus excelsior), bör 
planteras i dammens kontext för att delvis 
skydda mot stark sol. 

Dagvattendammen är en plats i förändring efter påverkan av den lokala nederbörden och den kan bli en plats att komma till för 
att njuta av vattenspegeln och dess flora och fauna.
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I detaljplanen finns ett bestämt område 
för b.la. skola och servicebyggnader men 
då det kan dröja innan de byggs kan en 
alternativ markanvändning utgöras av vild 
ängsvegetation. 

En äng blommar både mycket och länge 
och kräver låga skötselinsatser för att 
fungera eftersom den endast behöver slås 
en gång per år. Ängen är gynnsam för 
djurliv och kan bli en spännande lek- och 
utforskningsplats för områdets barn.

För att öka tillgängligheten i ängsområdet 
kan en eller flera gångar klippas upp. 
Gången kräver kontinuerlig skötsel för 
att hållas öppen men ger å andra sidan en 
mervärdesupplevelse för människor som 
inte kan gå eller springa genom det höga 
örtskiktet.

Ängen är placerad i kontext till ekskogskullarna 
och i anknytning till flerfamiljshusen.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

ÄNGEN

Svenska ängsarter ska användas och 
lämpliga sorters örter att plantera är 
exempelvis rölleka, vårbrodd, rödklint, 
åkervädd, tjärblomster, smörblomma, 
mandelblomma och rödven. Färdiga 
ängsfröblandningar med svenska arter 
rekommenderas.

VEGETATION

Ängen kan göras promenadvänlig genom uppklippta 
gångar och för att berika miljön ytterligae kan får låtas 
beta på området.

Ängsvegetation gynnar den biologiska mångfalden och tillför dessutom årstidsskiftningar i det ofentliga rummet. Klippta gångvägar 
i ängen gör platsen mer tillgänglig för promenader.
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NATURLEKPLATSEN

Väster om ekskogskullarna finns 
utrymme att anlägga en naturlekplats vilken 
kan dra nytta av områdets terräng och 
naturkvaliteter. Med temat motorik lockas 
främst lite äldre barn men också mindre 
barn kan få glädje av t.ex. klätterstocken.
Med den omgivande naturen som 
språngbräda ska naturlekplatsen fokusera 
kring två beståndsdelar; en motorikbana/
klätterlekplats av naturmaterial och en 
trallstig som fortsätter in i den angränsande 
ekskogen. Intentionen är att lekplatsen 
ska uppmuntra pedagogik, kreativitet 
och upptäckande på naturens villkor. 
Motorikbanan skulle kunna integreras 
med ekskogskullarna t.ex. genom en smal 
trätrall från lekplatsen genom skogen och 
ut på andra sidan kullen.

Balansbommar av stockar som fått 
behålla sin naturliga form placeras direkt 
och stadigt på marken och ska inte kunna 
flyttas.

Klätternät av snedställda stockar med 
repnät inspirerade av nätanordningarna i 
Arilds hamn.

Trampstenar i olika form och diametrar 
placerade på steg-/hoppavstånd från 
varandra så att de skapar en balansstig. 
Stenar får inte ha vassa kanter.

Ängsvegetation av gräs och örter bör 
planteras som inramning av lekplatsen och 
även i t.ex. mindre cirklar för att fungera 
som lekelement för kuragömma och 
liknande.

Belysningsarmatur bör vara av 
typ Stockholm (ateljé Lyktan) i matt 
aluminiumgrå och bör ha en varmtonig 
ljuskälla. Stolpe bör vara Rakstolpe (ateljé 
Lyktan) i varmgalvaniserat stål och med 
en höjd av 4000 mm. Stolpar placeras i 
utkanten av lekplatsen för att skapa en 
trygg och ljus lekmiljö.

Naturlekplatsen är belägen i samma kontext 
som tennisplanerna och ekskogskullarna/
rekreationsområdet.

En lekplats inspirerad av 
naturen och skapad av 
naturliga material smälter 
in mot bakgrunden av 
lövskogskullarna. Temat 
motorik fås genom 
balansgång, trampstenar 
och klätterbana.

Underlagsmaterial av träflis ger god 
stötdämpning och minskar risken för 
bildning av vattenpölar.

Stenar utan vassa kanter placerade 
som trampstigar.

Klätterlek av naturmaterial.

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Grönstruktur och Platser

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL OCH UTRUSTNING

Trä och stockar från naturen utgör 
huvudmaterial och lekutrustning ska om 
möjligt vara byggd på plats och anpassad 
till platsens terräng.
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KVARTERSLEKPLATSEN

Lekplatsen, belägen mitt i 
enfamiljshusområdet, har en halvoffentlig 
karaktär med områdets boende småbarn 
och deras föräldrar som primär målgrupp. 
Utrustningen rekommenderas vara 
prefabricerad och får gärna ha någon lokal 
anknytning som tema såsom ex. hav, båt, 
vatten och fisk. 

Lekplatsen ska ramas in av låga buskar 
och ett fåtal träd bör planteras för att ge 
skugga under soliga dagar. 

Lekhus av trä bör finnas, antingen 
platsbyggt i stil med övrig bebyggelse eller 
prefab typ Lekihuset med Veranda och Båtför 
(Slottsbro).

Fjäderlek bör finnas typ Guppy (Slottsbro).

Gungställning speciellt 
anpassad för småbarn bör finnas.

Kvarterslekplatsen är belägen som en central 
mötesplats i enfamiljsområdet.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL OCH UTRUSTNING

Sandlåda bör finnas, gärna med sittkant.

Belysningsarmatur bör vara av 
typ Stockholm (ateljé Lyktan) i matt 
aluminiumgrå och bör ha en varmtonig 
ljuskälla. Stolpe bör vara Rakstolpe (ateljé 
Lyktan) i varmgalvaniserat stål och med 
en höjd av 4000 mm. Stolpar placeras i 
utkanten av lekplatsen.

VEGETATION

Ett eller flera små lekhus i trä 
med kulörer och detaljering som 
kringliggande bebyggelse.

Avenbokshäckar kan skapa en vacker 
inramning till lekplatsen.

Sand bör utgöra underlaget på lekplatsen 
och kan kompletteras med en central gång av 
träplankor.

Lekutrustning med fokus på mindre barn med 
klassiska lekredskap såsom fjäderleken.

Buskhäckar som klipps meterhöga bör 
rama in lekplatsen för att skapa en rumslig 
karaktär. Vegetation av t.ex. avenbok 
(Carpinus betulus) vars vissnade blad sitter 
kvar långt in på vintern och på så sätt ger 
förlängda färg- och formkvaliteter.

Träd ska planteras i samma kontext 
som häcken. Lämpliga träd är lönn (Acer 
platanoides) och lind (Tilia cordata) vilka 
är allergivänliga. Mellan 4-8 träd bör 
planteras oregelbundet i små dungar utmed 
lekplatsgränsen.
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EKSKOGSKULLARNA

Ekskogskullarna i områdets östra del 
har potential att varsamt kunna utnyttjas 
som plats för rekreation och lek. En vagt 
definierad stig löper redan genom den lilla 
skogen och för att framhäva denna bör viss 
slyvegetation tas bort så att stigen ska kunna 
möta upp det intill- och omkringliggande 
gång- och cykelvägsstråket. För att kunna 
nyttjas för promenader och jogging dygnet 
runt ska området belysas utmed GC-stråket 
och det ska finnas vilomöjligheter. 

Hårt packat stenmjöl typ 0/4 i varmgrå 
kulör bör användas på GC-vägar.

Befintligt bestånd av ask, ek och lönn 
ska behållas och tillväxt ska främjas genom 
regelbunden gallring. Befintliga, idag 
täckande, ridåer av bl.a. fågelbär, al, oxel, 
måbär, lind, hassel, rönn och avenbok bör i 
viss mån gallras bort för att öppna upp den 
natursköna ekskogen mot bostäderna. Ny 
plantering av trädvegetation bör undvikas 
då den riskerar att förmörka de existerande 
skogsdungarna samt utplåna viktiga bryn.

Bänkar ska placeras ut med jämnt avvägda 
mellanrum för att ge vilomöjligheter för 
äldre och rörelsenedsatta personer men 
även för att kunna stanna upp och njuta av 
naturkvaliteterna på platsen. Bänkarna ska 
vara utformade med armstöd för att lätt 
kunna sätta sig ner och ställa sig upp igen, 
typ Slotsbænken (GHform). 

Belysning ska främja säkerheten 
och öka orienterbarheten i området. 
Belysningsstolpar bör placeras kontinuerligt 
längs med gång- och cykelvägen 
med ett stolpavstånd på 20-25 m. 
Belysningsarmatur bör vara av typ Stockholm 
(ateljé Lyktan) i matt aluminiumgrå och bör 
ha en varmtonig ljuskälla. Stolpe bör vara 
Rakstolpe (ateljé Lyktan) i varmgalvaniserat 
stål och med en höjd av 4000 mm.

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Grönstruktur och Platser

De två ekskogskullarna är belägna som en stor 
skyddsvall mot Stora Vägen.

GC-stråkets planerade entré från nordost strax väster 
om Stora Vägen. Skräp och avfall i skogen utgör risker 
för barn och djurliv och ska avlägsnas omgående.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

MATERIAL

VEGETATION

UTRUSTNING

Naturområdet ska förbli en ängslövskog men bör göras 
tillgängligt genom en grusad gång- och cykelväg samt 
belysning. GC-vägen ska cirkulera förbi kullarna för 
minst naturpåverkan. Små skogsstigar kan anläggas på 
kullarna för att skapa spännande oformella stråk.
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DUNGARNA

På två ställen längs med den syd-nordliga 
gång- och cykelvägen i enfamiljssområdet 
finns möjlighet att anlägga små öppna 
dungar eller smågröningar. Platserna 
kan utformas som gröna noder vilka 
kan fungera som mötesplatser eller 
kontemplativa platser inramade av de 
kringliggande tomternas mur-, staket- och 
häckavgränsningar.

Den ena dungen kommer att innehålla en 
transformatorstation.

Det finns plats för två dungar eller smågröningar 
längs med det centrala GC-stråket i 
flerfamiljsområdet.

Klippt gräsmatta utgör ett bra 
underlag för lek eller för att 
sitta på.

Bänkar bör placeras på smågröningarna för att brukare 
ska kunna flytta runt dem efter eget val och skapa sina 
egna sittvinklar. Bild GH Form.

De små dungarna formar mellanrum i tomtstrukturen 
och kan användas som lekplats/mötesplats för barn och 
ungdomar eller som kontemplativa platser utanför det 
egna hemmet.

KARAKTÄR OCH FUNKTION

VEGETATION

UTRUSTNING

Dungarna ska präglas av ett fåtal träd 
vilka kan bli tillräckligt höga för att kunna 
bilda små pelarsalsdungar. Arter som redan 
återfinns i planområdet såsom rönn (Sorbus 
aucuparia) och lönn (Acer platanoides). Rönnen 
blommar vackert med vita blommor om 
våren och på hösten får den speciellt vackra 
färger på lövverk och frukter vilka bidrar 
ytterligare till platsupplevelsen. Lönnen 

Sittmöbel i form av parksoffa typ 
Slotsbænken (GHform) bör placeras 
spontant på platsen för möjlighet att flyttas 
runt av användaren. Genom flyttbara 
bänkar kan sittplatsen anpassas efter sol 
och skugga.

Rönnen ger platserna vackra 
färgskiftningar.

har även den vackra höstkvaliteter och ett 
täckande lövverk.
 
Marken bör bestå av klippt gräsmatta för 
att ge möjlighet till sittande och lekande.
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I nordöstra delen av planområdet ska ett 
fördröjningsmagasin förläggas under mark. 
Magasinet ska utgöras av plastbackar och 
tar hand om dagvatten från Blossalyckans 
norra del. Ovanför magasinet anläggs en 
gräsbollplan.

FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Dagvatten

DAGVATTEN

För att ta hand om dagvattnet från 
Blossalyckans södra del anläggs en öppen 
fördröjningsdamm i områdets sydöstra 
del. Fördröjningsdammen utformas med 
permanent vattenspegel för att skapa 

FÖRDRÖJNINGSDAMM

VA-hanteringen ska utföras enligt 
reviderad Principlösning VA - Arild Södra 
vilken finns illustrerad på motsatt sida. 
Spillvattenledningar ansluts till befintliga 
ledningar utanför planområdet medan 
dagvatten ska tas om hand lokalt inom 
området. Två dagvattenmagasin ska 
finnas; en synlig fördröjningsdamm och 
ett fördröjningsmagasin under mark. 
Magasinen ska vara täta samt ha en 
reglervolym på 900 kubikmeter vardera.

ett attraktivt blänk och för att tillföra 
biotopkvaliteter för flora och fauna. Slänter 
och och bottenlutning ska vara flacka. 
Dammslänterna bör till största delen 
bestå av fuktäng. Det bör också finnas 
en strandzon där våtmarksvegetation kan 
planteras för att rena dagvattnet. Se vidare 
under platsbeskrivning för Dagvattendammen.

27,5m

2m

0,
75

m

1,5%

8m
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Del av principlösning VA för Arild södra.
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Terrängen i området sluttar i nordostlig 
riktning med följd att merparten av tomterna 
kommer att behöva förses med stödmurar. 
Detta är inget problem utan snarare en 
fördel då murar ger definition och karaktär 
till gaturummet till skillnad mot slänter vilka 
löser upp rumskänslan. Vidare är det just 
murar, med tillhörande staket och häckar, 
som skapar gaturumskaraktären i Arild 
och det blir därmed naturligt att fortsätta 
murkulturen i Blossalyckan. Det finns två 
typer av konstruktion som kan användas; 
stödmur för att ta upp nivåskillnaden 
mellan tomt och gata eller dubbelsidig mur 
som avskiljare mellan tomt och gata.

Bebyggelsen i det gamla Arild ramas in 
av murar, staket och häckar och detta bör 
inspirera den nya markbyggnaden genom 
tolkning i nytt format. Mångfald och 
variation i uttryck och form eftersträvas. 
Formspråk, färg och material bör användas 
i samklang med den enskilda tomtens 
byggnadsstil. 

Arilds murkultur är rik på variation 
men har ändå ett klassiskt uttryck och 
material har fått åldras med skönhet; såväl 
natursten som betong. Det är av stor vikt 
att högkvalitativa material används och om 
möjligt material från regionen då lokal sten 
smälter naturligt in i landskapet. Lämpliga 
material är granit, gnejs, kalksten eller 
betong.

Där marken sluttar ska stödmur av betong 
med L-form sättas mellan tomt och gata för 
att kunna skapa ett horisontellt gaturum. 
Stödmuren ska döljas av en mer estetiskt 
tilltalande mur av sten eller betong; en så 
kallad dekormur vilken kan väljas enligt 
rekommendationer på följande sida.

Stödmur ska vara exempelvis Nordform 
stödmur och fogar mellan stödmurselementen 
ska fyllas med krympningskompenserat 
betongbruk C30/37.

Kallmur med vacker patina. Muren tar upp 
en ganska kraftig höjdskillnad men smälter 
naturligt in i sammanhanget.

Smal kallmur med gräsavtäckning. Slät stenmur med avtäckning i samma 
material.

MATERIAL

STÖDMUR AV BETONGELEMENT

STÖDMURAR

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Stödmurar

MÅTT OCH DIMENSIONER

Stor vikt ska läggas vid måttsättningen av 
tomternas murar eftersom det är önskvärt 
med ett balanserat gaturum. Murar ska ha 
en höjd inom ramen av 0,5-1 meter och om 
muren kompletteras av klippt häck eller 

Bruksmurar av olika form och höjd kompletteras 
vackert av formklippta häckar.

målat staket bör maxhöjden inte överstiga 
1,5 meter. Bredder kan variera men bör inte 
överstiga 0,6 meter. Där höjdskillnaden 
tillåter kan etapper av murar byggas för att 
skapa små gröna terasser mellan hus och 
gata.
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Ett alternativ till att täcka betongelementet 
är att gjuta in samt förankra stenplattor i en 
betongstomme som då bildar ett vackert 
ytskiktslager framtill. Beklädnadsmaterial 
kan vara tunna plattor av t.ex. granit eller 
kalksten med rå framsida och sågade kanter.

Till skillnad mot kallmuren muras 
bruksmuren med cementbruk som fixerar 
stenen till en fast form. Resultatet blir en 
jämnare mur med ett stramare uttryck.
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BEKLÄDNADSMUR

BETONGMUR

Betongens kvalitet är dess formbarhet 
och enkelhet. En betongmur kan målas 
eller kompletteras med t.ex. växter.

KALLMUR

BRUKSMUR

En kallmur muras utan bruk och ger ett 
levande och variabelt uttryck eftersom sten 
i olika storlekar används för att fullända 
muren. Natursten i block eller skivor bör 
användas och materialet ska vara spaltbart. 
Eftersom inget bruk används kan muren 
efter hand förändras något allt eftersom 
marken under förändras. Kallmuren 
uttrycker sig särskild väl tillsammans med 
en vegetativ avtäckning.

Murar kan med fördel avtäckas med 
torvmatta av odlad moss-, sedum- ört- eller 
gräsvegetation eftersom denna företeelse 
är ganska vanlig i Arild där den ger en 
mjuk inramning till den hårda stenen i 
muren. Murvegetationen knyter vackert 
an till markbeläggningen med sedum och 
kullersten.

Häckplantor, särskilt formklippta, gör sig 
särskilt bra i kombination med en mur då 
både murens och häckens arkitektoniska 
kvaliteter förstärks då de verkar tillsammans.

VEGETATION

Både i anslutning till tomtgränsernas 
murar och i anknytning till husens entréer 
kan trappor behöva byggas. Stentrappor 
med smidesräcken är åretkommande i det 
gamla Arild och rekommenderas också 
användas i Blossalyckan men på varje tomt 
ska utformningen anpassas i samspråk med 
den mur som byggs och med husets form, 
färg och detaljering. 

TRAPPOR

Exempel på en gatuvy från lokalgata 2 där murar används funktionellt för att stötta upp tomtmarken och visuellt för att forma 
gaturummet.

Stödmurar  UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK
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Kallmur med gräsavtäckning blir en vacker markör mot 
gatana såväl som mot huset.
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Ljussättningen i Blossalyckan ska 
fungera rumsfrämjande och bör vara både 
varmtonig, avbländad och färgåtergivande 
så att området blir välkomnande och 
trivsamt. Belysningen ska också främja 
trafiksäkerheten i området och fungera 
som visuellt hjälpmedel under kvälls- och 
vintertid. 

Armaturen bör väljas i samklang med 
befintlig ljusarmatur i Arild men ska 
samtidigt avspegla modern tid. Det är 
viktigt att armaturen inte bländar in i 
bostadshusen varför nedåtriktade och 
asymetriska ljuskällor är att föredra.

Dubbelsidig stolparmatur 4000/6000 
mm bör placeras med 20-25 meters avstånd 
längs med Lokalgata 1 i samspråk med 
allén. På Lokalgata 2 samt på gång- och 
cykelvägar placeras 4000 mm enkelsidig 
armatur med 20-25 meters avstånd. I 
rekreationsområdet placeras 4000 mm 

BELYSNING

UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK  Belysning

KARAKTÄR OCH FUNKTION

Belysningsarmatur bör vara typ Stockholm 
eller Stockholm 2 (ateljé Lyktan) i matt 
aluminiumgrå och bör ha en varmtonig 
ljuskälla. Stolpe bör vara Specialstolpe (ateljé 
Lyktan) i varmgalvaniserat stål och med en 
höjd av 4000+6000 mm (lokalgata 1) och 
4000 mm (lokalgata 2 samt övriga platser 
och stråk). I serien Stockholm från ateljé 
Lyktan finns även väggarmatur för fasader 
vilka skulle kunna användas som alternativ 
eller komplement till stolparmaturen längs 
med Lokalgata 1 och 2.

stolpar, gärna med rundstråligt ljus, med 
25-30 meters avstånd.

I eller på murar, speciellt längs med det 
centrala GC-stråket i flerfamiljsområdet, 
skulle belysning kunna framhäva form och 
rumslighet som alternativ eller komplement 
till stolpbelysningen.

UTRUSTNING
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Då gruppboende för senildementa avses 
förläggas till planområdets norra del kan 
bullerplank mot angränsande bollplan och 
tennisbanor komma att behövas. Tennis-
banorna kan även upplevas som störande 
för boende i andra delar av området. De är 
redan omgärdade av ljuddämpande vallar 
på de båda sidor som kommer att gränsa 
till nybebyggelse i söder och väster. Norr 
om anläggningen bör ett bullerplank sättas 
upp för att komplettera vallen i avseende 
att dämpa ljudet. Planket bör vara ljudab-
sorberande och bör inte överstiga 2 meters 
höjd.

Trä bör utgöra materialet för bullerplanket 
och det bör målas enligt rekommendationer 
för byggnader tidigare nämnt i programmet.

BULLER OCH PLANK

PARKERING

Buller och Plank/Parkering  UTFORMNING AV OFFENTLIG MARK

Asfalt typ ABT8 160/220 25mm  ska 
användas på körbanor efter exploateringens 
slut (i byggfasen AG16 100/150 35mm).

Kantsten typ grå RV2 120 +/- 10 
råkantsten utan fas (Naturstenskompaniet) 
ska användas längs med alléremsan.

MATERIAL

Bilparkering ska anpassas till 
bostadstypen; parkering och garage 
ska finnas på varje enfamiljstomt och 
till flerfamiljshusen ska gemensamma 
samverkande parkeringsytor med 
eventuella garage utformas på tomtmarken. 
En större parkeringsyta för besökare 
och eventuella verksamheter anläggs i 
områdets södra del i anknytning till ängen 
och ekskogskullarna. För samtliga större 
parkeringsytor gäller att de bör ramas in av 
träd- eller buskvegetation.

Cykelparkering ska finnas i anknytning 
till tennisbanor och kan även placeras vid 
lekplatser. Cykelställ ska vara markfasta typ 
Örebro (Nola).

MATERIAL

KARAKTÄR OCH FUNKTION

KARAKTÄR OCH FUNKTION

Vegetation får gärna pryda planket i 
form av klätterväxter fästa mot tråd eller 
spaljé. Lämpliga arter kan vara murgröna 
(Hedera helix), klättervildvin (Parthenocis-
sus quinquefolia 'Engelmannii'), rådhusvin 
(Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii') eller 
klätterhortensia (Hydrangea anomala ssp. Pe-
tiolaris).

VEGETATION

Lämpliga träd och buskar att plantera 
runt sammanhängande parkeringsplatser 
är arter utan frukt och utan rikligt nektar- 
eller savnedfall såsom exempelvis avenbok 
(Carpinus betulus) men också ek (Quercus) 
och bok (Fagus sylvatica) fungerar. Träd och 
buskar ska inte skymma parkeringsplatsen 
utan snarare fungera som en luftig grön 
ram.

VEGETATION

Rännstensbrunn typ Sik-rist (GH form) 
i gjutjärn ska placeras i kombination med 
smågatsten och med avståndsintervall 50-
100 m.

Målat träplank med ridå av syren.

Avenbokshäckar kan skapa en vacker inramning till 
parkeringen.
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Detaljplan för Arilds södra del (Höganäs kommun, 1994-10-25)

Illustrationsplan för Arilds södra del (Höganäs kommun, 1994-10-25)

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Arilds södra del (Höganäs kommun, 1994-10-25)

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för ARILDS SÖDRA DEL (Höganäs kommun, 1994-10-25)

Principlösning VA - Arild Södra (Flundrarp 8-125 m fl.) (Höganäs kommun, reviderad 2010-12-13)
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På detta gamla vykort från Arild syns breda förgårdar med 
kullersten.  Remsor med vegetation definierar gränsen mellan 
förgård och gata.

Denna gatuvy från Arild visar både variationen av form och 
material på byggnaderna och variationen av tomtavgränsningar 
i form av staket, häckar och kullerstensförgårdar.

Hotel Mor Cilla stoltserade med ett praktfullt lövtak. Mot 
gatan avgränsades tomten med en låg vitmålad ”tröskel”.

Julia Lundgrens Konditori ramades in av en låg kallmur mot 
gatan och en högre träspalje mot angränsande tomt.

I Hotel Ungfelts trädgård, som ramas in av en kallmur, syns 
flertalet mindre träd samt buskar. Här är gaturummet nyttjat 
som fikaplats!

Ett gammalt vykort som troligen föreställer Stora Vägen i 
Arild. Här syns tydligt höjdupptagningen med kallmurar till 
vänster samt en lägre kallmur som tomtmarkering till höger.

SLUTLIGEN EN ÅTERKOPPLING...
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2021-09-02 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom 
kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1994,
 flyghöjd 800 m.Fältkomplettering av grundinformation och
 fastighetsutredning i september 2021.

Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

/Anders Skoog, Höganäs 2021-09-02

Syftet med detaljplanen är att uppföra friliggande bostadsbebyggelse inom del av fastigheten 
Stubbarp 6:32 samt nödvändiga tekniska anläggningar. 
Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till närmiljön för ett sammanhållet intryck. 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
2022-03-31 2022-09-21

DIARIENUMMER:
KS/2006/3472022-02-10

Gulistan Batak Liridon Tetaj

DETALJPLAN FÖR 

DEL AV STUBBARP 6:32 MFL
ARILD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

LAGA KRAFT

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

NORMALT PLANFÖRFARANDE

0 20 4010 Meter± 1:1 000Skala (A3)

+0 0,

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Höjdvärde

Gemensamhetsanläggning

Servitut

!
! !

!
!!!

!
! !

!
!!!

Gemensamhetsanläggning! !

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns, ritad 3 meter utanför avsett område
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av mark och vatten
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA1 Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Begränsning av markens bebyggande

@@@@@
@@@@@
@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Fastighet

Omfattning

Utformning

Störningsskydd

Mark

Utfart

Placering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

d1 000 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Ø P

ØP
Utfart får inte finnas, PBL 4 kap. 9 §

dagvatten , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

))0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

G00 -00
Takvinkeln på huvudbyggnad  får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

m1 Bullerskydd med en höjd av 1,5 meter över anslutande marknivå ska placeras i fastighetsgräns mot mot allmän väg 1448, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Uteplats ska placeras och utföras så att riktvärdena enligt regeringens infrastrukturpropositionen1996/97:53 uppfylls., PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

n1 Uteplats får ej annordnas, PBL 4 kap. 10 §

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 00%
Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean. Den totala byggnadsarean får dock inte
överstiga 200 kvadratmeter. Av föreskriven byggnadsarea, får högst 50 kvm avsättas för komplementbyggnad. 
Endast en bostad per fastighet., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1 Nockhöjd för komplementbyggnad får max uppföras till  4  meter., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Takvinkeln för komplementbyggnad få vara mellan 21 - 38  grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

Bilaga 5
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Svar på motion avseende arkitektur- och 
gestaltningsplanplan 

KS/2022/334 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Heléne Nyholm (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Sören Ravn (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Lars Linderot (M) 
Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:30 
  
Paragrafer §7 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Lidwall (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Lidwall (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-01-13 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-01-16 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/334 
§ 7 
SVAR PÅ MOTION AVSEENDE ARKITEKTUR- OCH 
GESTALTNINGSPLANPLAN 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L) den 19 
maj 2022, angående önskemål om framtagande av arkitektur- och gestaltningsprogram för Höganäs 
kommun. 
  
Kommunstyrelsen remitterade inkommen motion till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande den 
20 september 2022, § 166. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig angående motionen och 
föreslår att motionen avslås.  
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 13 december 2022, § 134, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 7 december 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 20 september 2022, § 166, 
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): motion angående arkitektur- 
och gestaltningsplan för Höganäs kommun den 19 maj 2022. 
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L) yrkar att motionen ska bifallas. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut mot Louise Stjernquist (L) 
yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla utskottets förslag. 
  
Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för avslag till Louise Stjernquist (L) yrkande att motionen ska bifallas. 
Nej-röst för bifall till Louise Stjernquist (L) yrkande att motionen ska bifallas. 
 
Med 10 ja-röster för avslag och 3 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar kommunstyrelsen att avslå 
yrkandet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen.  
 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot att avslå hennes yrkande. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-09 
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 VOTERINGSLISTA 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-01-10     
 

 
 
Voteringslista: §7 
Ärende: Svar på motion avseende arkitektur- och gestaltningsplanplan,  KS/2022/334 
 
Voteringslist(or) 
Louise Stjernquist (L) yrkande att motionen ska bifallas 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Peter Schölander (M), ordförande X   
Johan Ingvarson (MP), vice ordförande X   
Anders Ståhl (M), ledamot X   
Sandra Kovács (M), ledamot X   
Nils Hyllienmark (M), ledamot X   
Eva Hemström (C), ledamot X   
Pia Lidwall (KD), ledamot X   
Lennart Nilsson (S), 2:e vice ordförande X   
Reinhold Knutsson (S), ledamot X   
Leif Löwegren (SD), ledamot  X  
Louise Stjernquist (L), ledamot  X  
Heléne Nyholm (S), ersättare X   
Sören Ravn (SD), ersättare  X  
Resultat 10 3 0 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 YTTRANDE  1 (3) 
 
 

   2022-12-08 
 SLUTLIG INSTANS:  KS/2022/334 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SVAR PÅ MOTION AVSEENDE ARKITEKTUR- 
OCH GESTALTNINGSPLAN FÖR HÖGANÄS 
KOMMUN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Mikael 
Stjernquist (L) den 19 maj 2022, angående önskemål om framtagande av arkitektur- och 
gestaltningsprogram för Höganäs kommun.  
 
Kommunstyrelsen remitterade inkommen motion till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
yttrande den 20 september 2022, § 166.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 7 december 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 20 september 2022, 
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): motion 
angående arkitektur- och gestaltningsplan för Höganäs kommun den 19 maj 2022. 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram förslag till beslut. Vid 
ledningsgruppens möte den 9 november 2022, med samtliga enhetschefer närvarande 
rådde enighet i frågan. Allt för många olika policys och program kan leda till 
begränsningar i stadens utveckling. Det finns redan ett antal framtagna och politiskt 
beslutade program och policys:  
 
Stadsmiljöprogrammet 
Stadsmiljöprogrammet är rådgivande för allmänhet, tjänstepersoner och politiker. 
Programmet visar goda exempel, vad som är typiskt för Höganäs gällande material och 
färger, och även byggnadsutformning. Stadsmiljöprogrammet visar också på hur man 
kan hantera allmän platsmark för att få en enhetlig känsla på gator och torg. Man kan 
också i programmet läsa om hur staden vuxit fram gestaltningsmässigt, med olika 
byggnadsstilar från olika årtionden, och hur staden utifrån detta kan växa vidare på ett 
harmoniskt sätt.  
 
Kulturmiljöwebben (uppdatering pågår)  
Här finns riklig dokumentation med bilder och beskrivningar på bevarandevärda 
byggnader och bevarandevärda miljöer, detta är en hjälp vid utbyggnad av tätorterna. En 
inspiration och platsernas historia att bygga vidare på.  
Gestaltningsfrågor bevakas av stadsarkitekten som har ansvaret för den gestaltade miljön 
och är drivande i bygglovsbeslut respektive detaljplaneprocess. Stadsarkitekten har en 
kontinuerlig dialog med riksarkitekten och landets övriga stadsarkitekter. I rollen ingår att 
ha skarp omvärldsbevakning i gestaltningsfrågor och föra in kloka tankar i 
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stadsbyggnadsutvecklingen i hela Höganäs kommun. Stadsarkitekten har inledande 
möten med entreprenörer och projektörer inför nya byggnadsprojekt där man går 
igenom placering och utformning och andra relaterade frågor inför ny byggnation. Ett 
konstant pågående dialogarbete ingår också i arbetsuppgifterna för att ta in 
medborgarnas tankar och synpunkter, till exempel stadsvandringar, bussrunturer och 
samarbete med skolan.  
Hållbarhetsutvecklare bevakar hållbarhetsfrågor för stadsmiljön. Hållbarhetsfrågorna 
aktualiseras alltmer både på riksnivå och lokalt och genomsyrar arbetet med framtagande 
av detaljplaner. 
 
Grönplan (uppdateras Arild och Jonstorp)  
3-30-300 faktainsamling pågår, föreslås påbörjas 2023. Detta blir också en viktig 
vägledning att använda för att skapa goda livsmiljöer.  
 
Det finns en tillgänglighetsplan. Uppdatering pågår, detta är också ett dokument att 
använda vid planering för att möjliggöra allas tillgänglighet till våra platser och 
byggnader.  
 
Vi arbetar efter intern teknisk handbok vid gestaltning av allmän platsmark som gator 
och torg. Boverket har mycket information om gestaltad livsmiljö på sin hemsida som 
kan vara rådgivande. Vid framtagande av fördjupade översiktsplaner finns kulturmiljö- 
och gestaltningsfrågorna med som rådgivande för framtida byggnation inom aktuellt 
område. 
 
Gällande Tornlyckan som är det stora utbyggnadsområdet i staden finns beslutat 
kvalitetsprogram. Detta används vid exploateringsavdelningens kontrakt skrivning, och 
även vid framtagande av detaljplaner och rådgivande i bygglovsfrågor. Inför framtida 
planering av större bostadsområden kommer vi ta fram motsvarande kvalitetsprogram 
även för dessa områden. 
 
Höganäs vill vara en kommun som är öppen för nya tankar och idéer, ibland kan alltför 
många program och policys verka begränsande för framtida utveckling. Synen på vad 
som är god arkitektur varierar över tid. Nya forskningsrön att ta hänsyn till med 
påverkan hur vi bör och ska bygga läggs fram kontinuerligt. Vi får från Regeringen via 
Boverket nya råd om byggnation inte minst gällande kvalitetsmässig, social och 
ekonomisk hållbarhet och tillvaratagande av mark och vatten. Vårt synsätt förändras och 
denna typ av handlingar blir snabbt inaktuella. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen. 
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 Jacob von Post 
 Samhällsbyggnadschef 
            

 Gunilla Sandebert 
 Stadsarkitekt 
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Motion      220519 
Arkitektur- och gestaltningsplan för Höganäs kommun 
 

Arkitektur-, form- och designpolitiken baseras på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket 
omfattar bland annat arkitektur, form, design, konst och kulturarv. 

Riksdagen antog 2018 följande mål och delpreciseringar för politikområdet: 

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” 
 
Det ska uppnås genom att 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden 

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 

• det offentliga agerar förebildligt 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

 

En arkitekturplan för Höganäs kommun skulle bli ett framåtsyftande och övergripande 
dokument som uttrycker kommunens långsiktiga strategi och ambitionsnivå gällande 
arkitekturfrågorna. Vad vill man att arkitekturen ska bidra till och varför. 

Ett sådant dokument skulle bli ett viktigt verktyg för att förverkliga visioner och hålla 
dialogen och kvalitetsdiskussionen levande genom hela plan- och byggprocessen. Det skulle 
också förvalta olika miljöer och underlätta för alla parter i samband med planläggning och 
byggnadsfrågor. 

 

Planen bör ta upp frågeställningar som till exempel: 

• Lämpliga höjder i Höganäs tätort och byar 
• Exploateringsgrader 
• Behov av grönytor och grönytefaktorns betydelse 
• Materialkrav 
• Utformningsexempel 

I gällande översiktsplan pekas också en sådan plan ut som viktig att arbeta vidare med under 
planperioden. 
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Att värna om planmonopolet och centralortens – och byarnas – utveckling bör ligga i allas 
intresse och för att undvika otydlighet och att andra parter än kommunen kan skapa egna 
villkor i plan- och byggprocesserna föreslår Liberalerna därför: 
 
 
Att En arkitektur- och gestaltningsplan för Höganäs kommun tas fram 
Att Planen tas fram genom workshops med professionen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsarkitekten och politiken 
Att Arkitekturplanen för Höganäs kommun är färdig för beslut i augusti 2023 
 

 

 

 

 

 

Louise Stjernquist Ros-Mari Paulsson Mikael Stjernquist 
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Svar på interpellation angående hur togs beslut om 
att släcka ner var tredje gatlampa 

KS/2022/1473 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-12-15    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Petér Kovács (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Peter Schölander (M) 
Pia Möller (M) 
Marie Tidedal (M) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Lars Linderot (M) 
Bo Caperman (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Gustaf Wingårdh (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Anna Larsson (M) 
Anita Söderlind (M) 
Fredrik Walderyd (M) 
Gertrud Greén (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Johan Ingvarson (MP) 
Göran Lock (MP) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Peter Graff (S) 
Heléne Nyholm (S) 
Alexander Malmqvist (S) 
Ann-Magreth Larsson (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Mikael Bendz (L) 
Christian Johansson (SD) 
Sören Ravn (SD) 
Lars Metsäketo (SD) 
Lars-Erik Nilsson (SD) 
Johan Westrell (SD) 
Olof Suneson (M)  ersätter Göran Bengtsson (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 
Karin Bagger (MP)  ersätter Maria Jönsson (MP) 
Gary Paulsson (S)  ersätter Carola Persson (S) 
Ingemar Idegård (SD)  ersätter Sixten Paulsson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 

Kim Johansson (M) 
Roger Andersson (M) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Håkan Balcker (L) 
Magnus Wiberg (L) 
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Övriga närvarande  Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
  
Sammanträdestid kl 18:00-20:00 
  
Paragrafer §165 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Marie Tidedal (M) med Pia Lidwall (KD) som ersättare 
Ann-Magreth Larsson (S) med Ros-Mari Paulsson (L) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2022-12-20 
 
UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Péter Kovács (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Marie Tidedal (M) med Pia Lidwall (KD) som ersättare                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Ann-Magreth Larsson (S) med Ros-Mari Paulsson (L) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-12-21 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1473 
§ 165 
Inkommen interpellation 
Sammanfattning av ärendet   

Louise Stjernquist (L) och Magnus Wiberg (L) har den 15 december 2022 inkommit med en interpellation 
angående hur togs beslut om att släcka ner var tredje gatlampa. 

  
Beslutsgång 
Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att interpellationen får ställas. 

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-01-16 
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Hur togs beslut om att släcka ner var tredje gatlampa? 
Låt oss direkt slå fast att landets energiförsörjning är viktig. Detta har vi inom Liberalerna insett 
sedan länge och till skillnad från de flesta andra partier kan vi säga ”det sa vi redan 2016”, då L som 
bekant inte var med i den illa genomtänkta energiöverenskommelsen. Hur som helst, nu är vi där vi 
är och får göra det bästa av situationen. 

Någon på kommunen tog beslut om släckningen av var tredje gatlampa. Vad jag vet har kommunen i 
runda slänga 8000 gatlampor varav cirka 7000 är av lågenergityp a la 26 W. 

Totalt förbrukar kommunens gatlampor 265 kW varav jag antar cirka 210 kW är lågenergilamporna.  

Utifrån information på kommunens hemsida ska nedsläckningen av var tredjelampa motsvara en 
effektbesparing på 88 kW (=265/3). 
Tiden som lamporna är tända beror på soluppgång och nedgång och ett rimligt antagande med en 
lystid på 3500 h/år. Det bör då bli en besparing på 309 000 kWh. Ett verkligen respektingivande tal 
som motsvarar ungefär årsförbrukningen för 15 villor (a 20 000 kWh/år). 

Med detta sagt, nedsläckningen har även medfört att invånare upplever otrygghet, något vi har 
kunnat läsa om i HD bland annat. Till detta kommer arbete som personal fått göra: 

• Koppla om faserna i de fall det behövts så att verkligen ”var tredje lampa” släcks. 
• Från fall till fall justerat så god belysnings säkerställts vid övergångsställen, korsningar och 

andra kritiska platser. 
• Förändringar då kommuninvånare har hört av sig om upplevda brister i den nya belysningen, 

vilket resulterat i att personal fått åka ut göra bedömningar och i en del fal koppla om. 

Jag antar att personalen på Höganäs Energi har fulla arbetsdagar precis som alla förvaltningar i 
Höganäs kommun eller de kommunalt ägda bolagen, varför annat fått stryka på foten och/eller att 
personalen fått arbeta övertid.  

Med detta sagt kanske det kan vara relevant att försynt påpeka att det vore önskvärt om åtgärder 
som påverkar kommunens invånare så pass mycket i vår vardag, på ett bättre sätt hade förankrats i 
den politiska processen, förslagsvis KF. 

Vem vet, det hade kanske lett till kreativa och väl förankrade idéer? 
Som till exempel att vissa sträckor kan släckas ner mycket mer under sen natt, till exempel 02-05 
och/eller att tekniska justeringar gjorts så att gatlamporna går på lite senare på kvällen och slås av 
lite tidigare på morgonen. 

Liberalerna vill på grund av detta veta: 

• Var togs beslutet om vilka åtgärder som skulle göras? 
• Kommer vi att få en redovisning av de resurser och material som tagits i anspråk? 
• Blir det en besparing trots alla övertidstimmar som personal varit tvungna att arbeta? 
• Vilka elavtal är knutet till gatlamporna? 

 

För Liberalerna Höganäs 

Louise Stjernquist  

Magnus Wiberg  
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12 

Inkommen motion angående att solpaneler skall 
installeras på fria ytor 

KS/2023/22 
    

Page 124 of 125



 

Motion    

Solpaneler skall installeras på ”fria ytor”, ej på jordbruksmark.

Höganäs är fantastiskt och Liberalerna Höganäs vill att 

det.  

Vi vill värna våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion

är medvetna om att Sveriges energisituation är högst problematisk

En ökad energiproduktion är viktig men så är även 

att möta båda behoven vill vi 

befintliga fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning.

 

Liberalerna Höganäs yrkar därför

Att Höganäs Kommun inte skall

kan användas till produktion av livsmedel eller djurhållning

Att riktlinjer tas fram som tydliggör kommunens ställningstagande

 

Håkan Balcker 

Magnus Wiberg 

Louise Stjernquist 

Elisabeth Eriksson 

Ros-Mari Paulsson 

Mikael Bendz 

   2022

skall installeras på ”fria ytor”, ej på jordbruksmark. 

Liberalerna Höganäs vill att kommunen även i framtiden ska vara 

våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion

Sveriges energisituation är högst problematisk, i synnerhet i zon 4.

En ökad energiproduktion är viktig men så är även möjligheten att kunna o

att installation av solenergianläggningar sker på nya och 

fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning.

Liberalerna Höganäs yrkar därför 

skall tillåta installationer av solenergianläggningar på mark som 

kan användas till produktion av livsmedel eller djurhållning 

riktlinjer tas fram som tydliggör kommunens ställningstagande 

 

2022-12-22 

kommunen även i framtiden ska vara 

våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion samtidigt som vi 

, i synnerhet i zon 4.  

möjligheten att kunna odla marken. För 

att installation av solenergianläggningar sker på nya och 

fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning. 

tillåta installationer av solenergianläggningar på mark som 
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