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Skogsmark som finns i området.
Dokumentet är framtaget av: Isabelle Forsberg och Amy Åkerlund, Sweco
Foton har tagits av Amy Åkerlund, om inget annat anges.
Omslag: Aktuell bostadsgård i nuläge.
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bakgrund området
Fastigheterna Nolby 5:302 och 5:326 ligger 15 km
söder om Sundsvall i Nolby. Fastigheterna omgärdas av
skogsmark och ligger i anslutning till Nolbykullen.
Orten räknas som en villaförort men här finns också en
blandad bebyggelse med radhus och höghus. De flesta
höghus är belägna i anslutning till Nolbykullen, medan
villorna ligger lägre ner i dalen.
Nolby 5:302 på Trastvägen består av tre frilagda
bostadshus som står i en slänt. Mellan bostadshusen
finns stora gräsytor där det växer tallar.
Sophanteringen på fastigheten består av sopkärl som
står fria på gatan. Dessa är också något av det första
som de boende möts av när de kommer in i området.

Mellan de två fastigheterna finns skogsmark som är en
värdefull tillgång.

På Trastvägen finns en stor outnyttjad yta som
har potentiall för att utvecklas till sociala ytor och
mötesplatser.

Gården på Nya vägen består till av många asfalterade
parkeringar som är slitna. Mellan de finns uppdelade
gräsplättar. Det hade varit önskvärt att kunna ramma
in gräsytorna och skapa insynsskydd.

Stora delar av fastigheterna upptas av en utspridd
bilparkering. Om parkeringen samlas till en
sammanhängande parkering kommer en stor yta att
vara tillgänglig, här kan då en multisportarana byggas.

Vid entréstråken på trastvägen står sopkärlen ute. De
ger ett tråkigt första intyck till gården och det hade
varit önskvärt att samla alla sopkärl i ett miljöhus.

Många av de privata uteplatserna längst med Nya
vägen är slitna och i behov av upprustning. Att skapa
en gemensam utformning för uteplatserna hade varit
önskvärt.

Utmed Nya vägen finns provosoriska grillplatser. Här
skulle det vara önskvärt att göra en stenbelaggd
uteplats, då det är farligt med grill på gräsytor under
torra perioder.

På Trastvägen finns många uppvuxna tallar som har ett
högt kulturellt värde.

Lekparken på Nya vägen är sliten och i behov av
upprustning. Fallskydden bedöms otillräckliga och bör
ses över och justeras. Det hade också varit önskvärt
med en större lekplats som är tillgänglig för fler barn.

Nolby 5:326 ligger utmed Nya Vägen. En stor del av
gårdens yta upptas av parkeringsplatser. Asfalten på
parkeringsplatserna är sliten och i behov av ett nytt
slitlager. Gården saknar mötesplatser och lekplatsen
har otillräckligt fallskydd och utrustningen är sliten.
Gården har privata uteplatser, alla har olika utföranden
och många är slitna.
Åtgärderna i denna vision syftar till att skapa en
attraktiv och genomtänkt utemiljö samt att långsiktligt
stärka och utveckla området. Gårdarna ska vara en
plattform för möten och detta ska främja den sociala
gemenskapen mellan de boende. Gårdarna ska även
vara tillgängliga och jämställda för att de boende.
För att utvecka gårdarna kommer gårdarnas befintliga
värden att tas till vara på och utvecklas. En viktig
del av visionen handlar om att skapa sociala ytor
för de boende. För att öka attraktiviteten i området
kommer nya planteringar och träd, som kompleterar
den befintliga vegetationen, även att planteras.
Utomhusvistelse är viktigt för barn och unga, därför
handlar visionen även om att skapa en plattform där
dessa kan vara.
I detta dokument beskrivs riktlinjer samt materialval för
gestaltning av utemiljön.
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Parkeringen som tidigare var uppdelad i mindre små
parkeringar och upptog en stor del av gården görs om
till en enda stor parkering. Detta lämnar utrymme för
den nya multisportsarenan

Foto: Isabelle Forsberg

grönska

Fastigheten får nya cykelställ med skärmtak. Dessa
kompletterar de befintliga cykelställen. Två nya
miljöhus anläggs också intill fastigheterna.

Foto: Unsplash

En uteplats med grill, pergola och sittplatser anläggs
mellan bostadshusen. Odlingslådor placeras i
anslutning till uteplatsen, i lådorna kan de boende odla
fritt. Odlingslådorna är anpassade för att de ska gå att
nå med rullstol.

Lekplatsen utförs i gummisasfalt för att öka tillgängligheten. Sittplatserna
anläggs med plattor. De bryter av från de omgivande stråken i asfalt och skapar
en småskalig och hembonad känsla. Odlingslådorna och pergolan byggs i trä.

Foto: Amy Åkerlund

Fastigheten får en ny lekpark som placeras en bit in
på gården, avskärmad från biltrafik. Lekparken har
gummiasfalt som underlag och all lekutrustning är
tillgänglig. I anslutning till lekplatsen finns sittplatser.

Foto: Amy Åkerlund

På fastigheten finns befintlig skogsmark och uppvuxna
tallar. De bidrar med en stark rumslighet på gården.
Skogsmarken röjs från sly och nya gångvägar, i form av
en trollstig, anläggs genom den. Längst med trollstigen
finns hinderbanor och klätterställningar. Det finns även
gläntor med sittplatser och grillar. Här kan de boende
samlas för picknick och skogsäventyr.

En multisportsarena anläggs på fastigheten.
Multisportarenan uppmuntrar till spontanlek och blir
en samlingsplats för barn och unga. För att arenan
ska upplevas trygg även under dygnets mörkare
timmar så belyses den med belysningsmaster.
Omgivande skogsmark är också belyst så att man
från multisportsarenan har en god överbarblickhet
över området. Runt om multisportsarnean finns även
öppna ytor som kan användas till lek. Det finns även
sittplatser för de barn som hellre sitter och tar det lugnt
och observerar leken.

Foto: Unsplash

Gestaltningen bygger vidare på fastighetens redan
befintliga strukturer och syftar till att tillgängliggöra
och stärka dessa.

Foto: Isabelle Forsberg

material
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De befintliga tallarna berättar om platsens historia och har därmed stora värden
och sparas. I området finns även andra stora uppvuxna träd. Dessa sparas i den
utsträckning som är möjligt. Träden ger lövskugga, skapar biotoper för djur och
ger även rekreativa värden, vilket gör de viktiga att vårda och bibehålla.
För att komplettera den befintliga vegetationen så planteras växter som tillför
frukt och blommning. Häckar som rammar in lekplatsen planteras också. I
odlingslådorna kan perenner och kryddväxter odlas.
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Asfalten på parkeringarna är sliten och det övre
slitlagret byts ut.
Bakom bostadshusen finns naturmark. Naturmarken
röjs och en trollstig anläggs. Längst med trollstigen
finns sittplatser, pick-nick platser och hinderbanor för
både barn och vuxna. Möjlighet att anlägga ett utegym
finns också.

De privata uteplatserna upprustas med trall. Som
avgränsning mellan de olika uteplatserna byggs
skärmar.
Plattor läggs runt huskropparna för att förstärka
gångavägen och skapa en tydlig avgränsa
mot parkeringarna. Gräsytorna avskiljs från
parkeringarna med slittålig kantsten.

Foto: Unsplash

De privata uteplatserna rustas upp så att de får en
gemensam utformning i trä, träsorten kan exempelvis
vara av svenskt furu.

grönska
Foto: Isabelle Forsberg

Sociala mötesplater skapas mellan parkeringarna. I
mitten av gråden skapas en uteplats med grill. Den
avskärmas från parkeringen med växtlighet och blir en
given mötesplats för de boende.
Lekplatsen rustas upp och tillgängliggörs. Gummiasfalt
som är tillgängligt och lekutrustning som är
tillgängliga ersätter de befintliga. En häck planteras
runt om lekplatsen för att avskilja denna från vägen,
vilket skapar en tryggare lekmiljö. Två planteringar och
sittplatser finns även i anslutning till lekparken.

En boulebana med sittplatser anläggs på fastigheten.
Boulebanan ramas in med växtlighet och den tidigare
känslan av att gården är en parkering dämpas.

Foto: Isabelle Forsberg

Genom att upprusta utvalda ytor skulle fastigheten få
förstärkt funktion och identitet. Gården som idag känns
som en parkeringsplats skulle bli en given mötesplats
för de boende i bostadshusen.

material

Foto: Rydlingeplantskola
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På gårdarna finns idag etablerade träd som sparas.
Utmed vägen planteras en häck som avskärmar
gården från avgränsande väg. Några mindre träd
som har höstfärger samt vårlökar planteras för att
öka känslan gårdens identitet.
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utrustning

Foto: Uteprodukter.se

Foto: Vestre

De tre gårdarna möbleras med nya möbler som alla har
olika funktioner och utföranden. Vissa av möblerna
går att flytta en bit och detta skapar en flexibilitet som
möjligör att justera antal platser efter antal brukare.
Sittplatserna är alla placerade i varierade miljöer som
har egna egenskaper. Vissa av sittplatserna är i skugga
andra i sol, andra är placerade öppet i landskapet och
andra är mer undanskymda.
Sittmöblerna ska även vara anpassade så att äldre
personer kan nyttja dessa. Det ska även finnas möbler
som är tillgängliga för rullstolsburna.
Sopkorgar finns placerade intill grill- och sittplaterna.

Foto: Vestre

möbler

En solstol som kan placeras i anslutning till multisportarenan.
Flera placerade i grupp skapar en given mötesplats.

Exempel på bänk i utförande trä och betong.

Exempel på picknickbord som är tillgängligt för
rullstolsburna.

Exempel på hur ett nytt miljöhus kan uppföras.

Foto: Streetlife

Foto: Sansac

På gårdarna tillkommer nya byggnadskompleteringar.
Det anläggs nya miljöhus för att underlätta och samla
kärlsorteringen. Miljöhusen placeras i anslutning till
husens ingångar och nära befintliga vägar.
Cykelparkering med skärmtak anläggs i anslutning till
entréerna. Gröna tak kan anläggas ovanpå skärmtaken
för att få in mer grönska.
Odlingslådorna som är placerade vid uteplatserna är
tillgängliga för rullstolsburna. Här kan både barn och
vuxna odla.

Foto: Amy Åkerlund

byggnadskompleteringar

Exempel på hur cykelparkeringarna med skärmtak kan
utformas.

Exempel på hur en odlingslåda kan se ut.
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En multisportarena anläggs. Det blir en given
samlingsplats för spontana aktiviteter och sport.

Exempel på lekdjur för mindre barn.

Exempel på multisportsarena. En multisportarena blir en
skyddad plats för spontana aktiviteter och bollspel för
barn i varierande åldrar. Det är viktigt med insyn och går
att belysa på nattetid.

Foton: Lappset

Exempel på en låg klättervägg för
mindre barm.

Foto: Lappset

Foto: Richter Spielgeräte

Den nya leken är utformad med tanken att det ska
finnas något för alla barn och åldrar. I området har en
ny lekplats anlagts och den befintliga har rustats upp.
De båda lekplatserna har en tydlig inramning och är
avskiljda från omgivande bilvägar. Sittplatser finns
placerade i anslutning till leken. För att tillgängligöra
lekplatserna för rullstolsburna är underlaget av
gummiasfalt. Tillgängliga lekredskap så som
kompisgunga och vippgunga med rygg föreslås också.

Foto: Richter Spielgeräte

lek

Exempel på lekredskap från Lappset.

trollstigen

Foto: Amy Åkerlund

De två fastigheterna omgärdas av skogsmark. På
utvalda platser och mellan utvalda målpunkter anläggs
en trollstig genom skogsmarken.
Längst med stigen finns sittplatser, plats för picknick
och olika hinder- och klätterbanor.
För att förstärka trollsigens rumsindelning och skapa
trygghet så belyses trollstigen. Belysningen är både i
form av belysnignsstolpar samt belysning av utvalda
trädkronor. Sly närmast stigen röjs även för att öka
uppsikten över området och förstärka rumsligheten.

Exempel på en balansbana som kan nyttjas av både barn och
vuxna.

Exempel på hur trollstigen kan utformas, ramper kan användas
för att öka tillgängligheten.

Foto: Amy Åkerlund

Foto: Unsplash

Längst med trollstigen ska det finnas skyltar som
berättar lite om platsens historia och växter. Träd
kan exempelvis märkas med skyltar som berättar om
trädens latinska och svenska namn. Det ger de boende
kännedom om de typiska växterna i Sverige och
kulturen.

Foto: Amy Åkerlund

För att trollstigen ska vara tillgänglig så utformas den
som en bredare passage. Vid branta passager kan en
kombination av trappa och ramp bygggas.

Exempel på hinderbana utmed trollstigen. I skogsmarken kan
olika hinderbanor och klätterställningar uppföras.

En målad sten som snabbt och enkelt blir en lekkompis.
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belysning

Foto: FLUX belysning

Foto: Hidealite.se

På fastigheterna används både funktionell belysning
och en stämningsfull effektbelysning. Den funktionella
belysningen lysser upp centrala element och
funktioner på fastigheterna, så som gång- och
cykelvägar, miljöhusen, parkeringar, entréer och
lekplatserna. Effektbelysningen kompletterar den
funktionella belysningen och lysser upp trädkronor,
husfasader, sittplatser och planteringar.

Foto: Hidealite.se

God belysning är avgörande för att skapa en gård som
upplevs trygg och säker. Genom att belysa utvalda
punkter och element så kan även rumsindelningar
skapas och förstärkas. Ljus är därmed en viktig
komponent i gestaltningen.

Exempel på hur trädkronor kan belysas för att uppnå en
stämningsfull effektbelysning.

Exempel på hur trädkronor kan belysas för att uppnå en
stämningsfull effektbelysning.

Funktionell belysning som lysser upp gångvägar och
parkeringsplatser.

