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1 INLEDNING 

 

 

Figur 1. Fastigheten Åkarp 7:89 ligger i östra utkanten av Åkarp. 

 

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Fastighet:  Åkarp 7:89 

Gårdsnamn:  Nygård 

Kommun:  Burlövs kommun   

Län:  Skåne 

Fastighetsägare: FB Bostad AB 

 

1.2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Följande utredning är utförd av Tyréns AB Region Syd i april 2019 genom bebyggelseantikvarier 

Emma Hedar och Paulina de Vries på uppdrag av FB Bostad AB.  

 

FB Bostad AB önskar ta fram en ny detaljplan för fastigheten med avsikten att bygga bostäder. 

Enligt gällande förslag uppförs ett 40-tal radhus på fastigheten samt två flerbostadshus invid 

Lundavägen. Utbyggnad enligt förslaget kommer att påverka befintlig bebyggelse på tomten. 

Fastighetsägaren har beviljats planbesked. I sent skede har dock framkommit behov av en 

kulturmiljöutredning då det bedömts finnas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och växtlighet 

på fastigheten.  

 

Föreliggande utredning ska utreda de kulturhistoriska värdena hos det befintliga bostadshuset, 

delar av uthuset sydöst om detta, samt hos trädgård och fruktträd på fastigheten. Vidare ska 

utredningen redogöra för på vilket sätt de kulturhistoriska värdena kan tillvaratas i fortsatt 

planarbete. Utredningen ska ligga till grund för planläggning av fastigheten Åkarp 7:89 där 

möjligheter till exploatering utreds.  
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1.3 LAGRUM 

MILJÖBALKEN 

Fastigheten Åkarp 7:89 ligger inte inom eller direkt intill område av riksintresse för kulturmiljö-

vården. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 

Vid planläggning och i andra ärenden ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 

bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Burlövs kommun, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsprövad 

180502) anges att kommunen har en bevarandeplan som fungerar som vägledning vid olika 

planarbeten och tjänar som grund för bland annat skyddsbestämmelser och som stöd vid 

bygglovs- och rivningsåtgärder.  

 

I planen anges även att Åkarp har karaktären av ett villasamhälle där trädgårdarna har en 

framträdande roll. Grönskan i trädgårdarna har inte bara stor betydelse för de boende utan även 

för gaturummen de angränsar mot.  

DETALJPLAN 

I gällande detaljplan 136 är fastigheten planlagd för handelsträdgård. Fastigheten omfattas inte 

av några skydds- eller varsamhetsbestämmelser.  

 

1.4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

REGIONALT KULTURMILJÖPROGRAM  

Kulturmiljöprogrammet, från 2006, är ett regionalt kunskapsunderlag framtaget av 

Länsstyrelsen i Skåne län. De utpekade miljöerna visar vilka värden som enligt Länsstyrelsen ska 

bevaras, vårdas och utvecklas.  

 

Fastigheten Åkarp 7:89 ligger inom kulturmiljöstråket Landsvägen och första motorvägen 

Malmö-Lund. Motiv för bevarande, med relevans för fastigheten, är kulturmiljön längs vägen med 

alléer och den för byarna karaktäristiska bebyggelsen med spår från olika verksamheter och 

tidsepoker som gör åkandet till en upplevelse utöver det vanliga.  

 

BEVARANDEPLAN 

Bevarandeplanen antogs av Burlövs kommun år 2000 och berör Burlövs kyrkby, Arlöv och Åkarp 

samt ett antal gårdar på landsbygden. Bevarandeplanen används som vägledning vid olika 

planarbeten och tjänar som stöd för bland annat skyddsbestämmelser och stöd vid bygglovs- 

och rivningsärenden. Fastigheten Åkarp 7:89 omfattas inte av bevarandeplanen.  

 

ORTSANALYS ÅKARP 

I ortsanalysen för Åkarp, framtagen på uppdrag av Burlövs kommun år 2002, anges att det i 

samhällets fortsatta utveckling är viktigt att både förtydliga de historiska strukturerna och 

addera nya som tar avstamp i dagens situation.  Som en av Åkarps starka sidor lyfts fram att 
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Åkarp har ett gammalt ursprung och en omfattande historia som kan avläsas i samhällets 

strukturer. 

 

I ortsanalysen har även bostadshuset på Åkarp 7:89 pekats ut som ”bevaransvärd bebyggelse 

från början av 1900-talet”.  

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE TILL PLANBESKEDET ANG. FASTIGHETEN ÅKARP 7:89 

”På fastigheten finns resterna av en gammal gård. Den förvärvades av en Mårten Trulsson från 

Arlöv 1903 som ersatte den med nya byggnader. Han började med uthuslängorna, sedan 

boningshuset. Förnyelsen av gården gav den namnet Nygård. Boningshuset som är från 1910 

finns fortfarande kvar och en första bedömning av kultursekreterare Tina Westergren är att villan 

är bevarandevärd. Bevarande och eventuella skyddsbestämmelser för huset får utredas vidare i 

detaljplanen. En ny bebyggelse skulle kunna fungera fint tillsammans med den gamla gården.” 

 

En bebyggelseantikvarie, anlitad som konsult av kommunen, har även gjort bedömningen: 

 

”Det finns kulturvärden inom planområdet som man på ett eller annat sätt behöver ta hänsyn till 

i planarbetet. Dels bebyggelse, dels trädgårdar och äldre fruktträd. Vad gäller bebyggelsen är 

min bedömning att det framför allt är följande man behöver titta närmre på: 

 

- Bostadshus och en del av uthuset sydöst om bostadshuset på fastigheten Åkarp 7:89. 

- Trelängad gård (bostadshus + tvålängad ekonomibyggnad) på fastigheten Åkarp 7:90. 

 

Vad gäller byggnadernas skick är det inget som vid en översiktlig exteriör besiktning talar för att 

de inte skulle kunna bevaras.” 
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2 BESKRIVNING 

2.1 FASTIGHETEN 

Fastigheten Åkarp 7:89 ligger i sydöstra Åkarp mellan Lundavägen i väster och E22 i öster.  

Direkt söder om ligger gården Åkarp 7:90. Från Lundavägen sträcker sig en infartsväg i vinkel till 

respektive gård. Infartsvägarnas sträckning har varit densamma sedan åtminstone i början av 

1900-talet.  

 

 

 

 

Figur 2. Fastigheten Åkarp 7:89.   

 

  



 

 

 

Uppdrag: 294722, Åkarp 7:89  2019-04-10 

Beställare: FB Bostad AB  

 
 

O:\MAL\294722\BK\=Arbetsarea=\Antikvarisk utredning Åkarp 7.89.docx 

8(23) 

2.2 BEBYGGELSE 

Centralt på fastigheten finns en tät bebyggelsestruktur; dels den ursprungliga 

gårdsbebyggelsen, dels en handelsträdgård med stora växthus, odlingsbäddar och 

ekonomibyggnader. I väster, mot Lundavägen, finns en stor grusad parkeringsyta. I öster mot 

motorvägen, finns ett stort gräsbevuxet fält. 

 

Infartsvägen från Lundavägen leder fram till den äldre gårdsbebyggelsen, som ligger samlad 

kring en grusad gårdsplan och trädgård. 

 

Figur 3. På bilden skymtar bostadshuset till vänster i bild. Centralt i bilden ligger det L-formade uthuset. 

 

BOSTADSHUS  

Bostadshuset är uppfört under 1910-talet i enkel svensk jugendstil. Byggnaden i ett och ett halvt 

våningsplan är placerad på en hög putsad och gråmålad sockel som kragar ut något från 

fasaden. Vid den östra fasaden finns en veranda med en sidoentré och något lägre sockel.  

 

Fasaderna är slätputsade och vitmålade och saknar dekorationer. De har en symmetrisk 

uppbyggnad med regelbunden fönstersättning och centralt placerad huvudentré mot söder och 

frontespis mot norr. Direkt ovan entrén finns en takkupa klädd med rött skivmaterial. Verandan i 

öster är klädd i sentida vitmålat skivmaterial, vilket döljer den ursprungliga beklädnaden, 

sannolikt träpanel.  

 

Fönstren är placerade relativt långt ut i fasadlivet och har huvudsakligen formen av stående 

rektanglar. På den nedre våningen utgörs de huvudsakligen av sentida vridfönster med gröna 

träbågar och på det övre planet, samt på mittrisaliten mot norr, finns sidohängda grönmålade 

tvåluftsfönster med utanpåliggande spröjs. I takkupan mot söder finns två mindre sidohängda 

tvåluftsfönster i vitmålat trä. Ett ursprungligt småspröjsat och grönmålat träfönster finns på 

verandans norra fasad. Källarfönstren, såväl som ett parti på fasaden mot väster, utgörs av 

betongglas.  

 

Till huvudentrén leder en enkelt dekorativt utformad trappa i gjuten betong. Dörren i grönmålat 

trä har ett svagt rundat överstycke samt sidoljus. Dörrbladet har tre smala, rektangulära 

glaspartier med råglas. Sidoentrén på verandan i öster utgörs av en sentida grön trädörr med ett 

spröjsat glasparti. Vid den västra fasaden finns ett trädäck, till vilket en sentida terrassdörr i 

fasaden leder.   
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Mansardtaket med valmat övre takfall är klätt med svart asfaltspapp. Takfoten är brädklädd och 

vitmålad, liksom de dekorativt utformade taktassarna. Två smala putsade och vitmålade 

skorstenar är placerade på taknock. På taket finns även sentida taksäkerhetsanordningar i svart. 

De vitmålade vindskivorna i trä med dekorativa detaljer är avtäckta med röd plåt. Frontespisen 

mot norr har ett sadeltak och dekorativa snickerier vid gavelspetsen. Takkupan mot norr har ett 

mansardtak och verandan i öster ett valmat tak klätt med grön plåt. Hängrännor och stuprör är 

av röd plåt. 

 

Interiören har genomgått en modernisering avseende ytskikt samt köks- och badrumsinredning, 

men planlösningen är i huvudsak intakt. Ursprungliga och tidstypiska detaljer så som dörrar 

med foder, golvsocklar, kakelugn och trappa med tidstypiskt trappräcke finns bevarade (se 

bildbilaga).  

 

Figur 4. Bostadshusets södra fasad mot gårdsplanen.  

FÖRÄNDRINGAR 

Takkupan mot söder är sannolikt tillkommen under 1950-talet, men är relativt väl anpassad till 

byggnadens karaktärsdrag. Även entrédörren har sannolikt tillkommit vid samma tid. Den 

ursprungliga takbeklädnaden, nästintill samtliga fönster, liksom hängrännor och stuprör, är 

utbytta. Verandan i öster är klädd med sentida skrivmaterial, vilket sannolikt döljer en äldre 

träpanel. Interiören har genomgått en modernisering, vilket inneburit att ytskikt och köks- och 

badrumsinredning förändrats och bytts ut.  
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UTHUS 

 

Figur 5. Uthusets västra fasad mot gårdsplanen.  

 

Uthuset sydöst om bostadshuset utgörs av flera idag sammanbyggda byggnadsvolymer. 

Ursprungligen har gårdens uthus utgjorts av två separata ekonomibyggnader som varit 

placerade i vinkel mot varandra till formen av ett L. Den del av uthuset som omfattas av denna 

utredning är den långsmala byggnadsvolymen som är placerad i nordsydlig riktning.  

 

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt våningsplan på en låg putsad och svartmålad sockel. 

Den norra delen av byggnaden har slätputsade och vitmålade fasader, medan den södra delen 

har fasader murade med gult, räfflat tegel. Gavelröstet mot norr är klätt med eternit i 

fasettmönster.  

 

På det plåtklädda sadeltaket finns en mindre takkupa mot väster. Takfoten är brädklädd och 

vitmålad, liksom de dekorativt utformade taktassarna, vars utformning följer bostadshusets.  

 

Fönstersättningen är oregelbunden och fönstrens form varierar från perspektivfönster till 

stående rektangulära, med eller utan spröjs. Fönstren har tillkommit under olika tider och både 

vridfönster och fönster med sidohängda bågar finns. Samtliga är av trä och är gröna, undantaget 

fönstren i takkupan som är vita.  

 

Dörrarnas utformning varierar och har även de tillkommit vid olika tider. Mot gårdsplanen finns 

en bred pardörr i lackat trä med tre rektangulära glaspartier i respektive dörrblad.  På gaveln 

mot norr finns en dörr på respektive plan. Till den övre dörren leder en utanpåliggande trappa i 

galvaniserad plåt. Den övre dörren är en sentida vit dörr med ett mindre glasparti. Den nedre 

dörren är grönmålad i trä med rombformade glaspartier. 

 

FÖRÄNDRINGAR EXTERIÖRT 

Uthuset har vid mitten av 1900-talet byggts till med en garagedel i väster och två lägre 

byggnader i öster. Vid samma tid har fasaderna sannolikt murats om. Den vita puts som syns på 

byggnadens norra del är pålagd senare utanpå tegelfasaden. Eterniten på gavelröstet i norr är 

monterad ovanpå en äldre träpanel. Fönstersättningen är sannolikt till stor del förändrad, liksom 

fönstren som till största del är utbytta under senare tid. Sammantaget har ombyggnaderna varit 

förvanskande och inneburit att det är svårt att läsa den ursprungliga byggnaden. 
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2.3 GRÖNSTRUKTUR 

Längs den norra sidan av infartsvägen till Nygård på Åkarp 7:89 står äldre äpple- och päronträd i 

en rad och på andra sidan av vägen sträcker sig en häck av hagtorn. Även denna är av ansenlig 

ålder och bär spår av beskärning i flera steg.  

 

En trädgård omger bostadshuset i söder, väster och norr. Infartsvägen från Lundavägen delar 

trädgården i två delar, med bostadshuset i den norra delen.  

 

I den ursprungliga trädgården står flera äldre fruktträd. I den västra delen finns även flera 

storvuxna buskage av fläder. Det finns även växtlighet mer karaktäristisk för 1900-talts senare 

del, i form av olika vintergröna växter såsom tuja och lagerhägg. 

 

Väster om trädgården finns enstaka växter kvar från plantskoletiden, bl a bambu och en 

magnolia. 

 

I den östra delen av fastigheten finns i fastighetsgräns mot både norr och söder stora bestånd av 

syrén, i norr med inslag av hagtorn och mindre träd. Särskilt i söder är syrénerna väldigt kraftiga 

och bedöms vara av ansenlig ålder. 

Figur 6. Längs infartsvägen från Lundavägen finns på dess norra sida en trädrad med äldre fruktträd och på dess södra sida 

en hagtornshäck, vilka bedöms ha tillkommit i början av 1900-talet. Mitt i bild syns en fallen stam av ett fruktträd. 

VÄXTERNAS SKICK 

Fruktträden är i varierande skick, från väldigt förvuxna till helt eller delvis döda. Det saknas 

också ett par träd i raden längs infartsvägen. Hagtornshäcken ser ut att vara i gott skick, om än 

något förvuxen. Syréner och fläder tycks livskraftiga. Växterna från plantskoletiden är i gott 

skick.  
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3 KORT HISTORIK  

 

 

Figur 7. Skånska rekognosceringskartan upprättad 1812–1820. Röd ring på kartan markerar Åkarps bybebyggelse. 

 

 

På skånska rekognosceringskartan upprättad 1812–1820 syns såväl Åkarps samlade 

bybebyggelse som Lundavägens dragning mellan Malmö-Lund. Vägsträckningen gick vid denna 

tid inte genom byarna utan passerade en bit ifrån bebyggelsen, vilket tydligt syns på kartan. 

 

 

 

Figur 8. Generalstabskartan från 1864. Röd ring på kartan markerar gården på Åkarp 7:89. 

 

Under 1700- och 1800-talen genomgick jordbruket stora förändringar och omorganiserades 

genom skiftesreformerna. Inledningsvis genom Storskifte och i början av 1800-talet kom 

enskiftesförordningen och därefter skiftesförordningen laga skifte. Byns ägor fördelades mellan 

gårdarna, vägar anlades, sjöar sänktes och vattensjuka marker dikades för att erhålla större och 

sammanhängande åkerarealer. En social följd av skiftesreformerna och omfördelningen av 

jordbruksmarken blev att gårdar flyttade ut från sina ursprungliga bytomter till nya 

sammanhängande ägor inom byns marker.  

 

Åkarp bestod fram till enskiftet av 12 gårdar som låg tätt samlade i bykärnan, vid platsen där 

Byvägen idag mynnar i Alnarpsvägen. I samband med enskiftet 1813–15 flyttades flera gårdar ut 

från den ursprungliga bytomten, däribland Åkarp 7:89 som placerades öster om Lundavägen (se 

röd markering på kartan ovan).  
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Järnvägens tillkomst kom att påverka både samhällets utveckling bebyggelsestrukturen i 

landskapet.  År 1864 kom järnvägen till Åkarp som därefter började expandera i huvudsak 

mellan järnvägen i väster och Lundavägen i öster. Villabebyggelse började uppföras, liksom ett 

tegelbruk, andelsmejeri och skolhus.  

 

 

 

Figur 9. Häradsekonomiska kartan från 1910–15. Lundavägen är kantad av en allé. Åkarp 7:89 är markerad med en blå ring. 

 

1903 fick gården på Åkarp 7:89 en ny fastighetsägare som ersatte de då befintliga byggnaderna 

med nya. Förnyelsen av gården gav den namnet Nygård. Boningshuset uppfördes omkring 1910 

och syns på kartan ovan ha en rektangulär planform, medan uthusen som uppfördes något 

tidigare har en L-formad planform. På den häradsekonomiska kartan syns även att gårdens 

västra sida används som trädgård. 

 

 

Figur 10. Flygbild över Åkarp 7:89 från 1938–40.  
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Flygfoto över Åkarp från 1938–40 visar att infartsvägarna till såväl Åkarp 7:89 och Åkarp 7:90 

(söder om) har samma sträckning vid denna tid som i början på 1900-talet. Även trädgårdens 

utbredning i väster förefaller vara densamma. Infartsvägen till Åkarp 7:89 syns på flygfotot vara 

kantad av större träd på den norra sidan och mindre på den södra sannolikt är det de fruktträd 

och den hagtornshäck som finns på platsen idag.  Den nuvarande fastighetens södra sida är 

bevuxen, sannolikt av det bestånd av syrén som finns där idag. 

 

Kring mitten av 1900-talet började gården användas som handelsträdgård och växthus anlades 

på gårdens östra sida. 1953 anlades den sk autostradan, Sveriges första motorväg, mellan 

Malmö och Lund. 

 

 

Figur 11. Ekonomiska kartan från 1968.  

 

Under andra halvan av 1900-talet utökades handelsträdgården och fler ekonomibyggnader, 

växthus och odlingsbäddar uppfördes. Uthusen sydöst om boningshuset har inte längre en L-

formad planform, utan har nu byggts till och utgörs nu av flera olika byggnadsvolymer. Under 

senare tid har infartsvägen kommit att förlängas över gårdsplanen mot nyttobyggnaderna i 

öster.  
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4 ANTIKVARISK BEDÖMNING 

KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Nygård på fastigheten 7:89 skiftades ut till sin nuvarande placering från bykärnan i samband 

med enskiftet 1813–15 och speglar på så vis skiftesreformerna i Åkarp och den omfattande 

historia som ortsanalysen pekar på som värdefull och som kan avläsas i Åkarps strukturer. 

 

Den trädkantade infartsvägens sträckning i vinkel från den kulturhistoriskt värdefulla 

Lundavägen är densamma sedan åtminstone i början av 1900-talet, vilket ytterligare bidrar till 

förståelsen för gårdens historia och är ett uttryck för det av Länsstyrelsen uppmärksammade 

kulturmiljöstråket Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund. 

 

Bostadshuset har i ortsanalysen pekats ut som ”bevaransvärd bebyggelse från början av 1900-

talet”. Det utgör ett relativt representativt exempel på svensk jugendstil där de arkitektoniska 

värdena manifesteras i byggnadens symmetriska uppbyggnad, dekorativa fasadetaljer och 

materialbehandling. Till sin utformning ansluter byggnaden väl till den villabebyggelse som 

började växa fram i Åkarp i början på 1900-talet och som i översiktsplanen lyfts fram som 

karaktäristiskt för orten. Trots genomförda förändringar möjliggör byggnaden förståelse för 

1910-talets jugendarkitektur och för rådande stilideal i Åkarp i början på 1900-talet.  

 

Uthuset utgör sannolikt en av de äldsta byggnaderna på fastigheten, men har sedan uppförandet 

genomgått omfattande förändringar, vilka inte utförts med hänsyn till byggnadens karaktär utan 

inneburit en förvanskning av byggnaden. Ändringarna bedöms inte heller i någon högre 

utsträckning bidra till att återspegla byggnadens eller gårdens utveckling. Med sin placering och 

form, som till begränsad del går att avläsa, tillsammans med taktassarna vars utformning följer 

bostadshusets, bidrar byggnaden till viss förståelse och upplevelse av gårdens tidigare 

disposition och utformning. Sammantaget bedöms uthuset ha ett begränsat kulturhistoriskt 

värde och att det är så pass förvanskat att ett bevarande inte bör vara ett krav. 

 

Infartsvägen kantad av fruktträd och hagtorn, trädgårdens utbredning norr och väster om 

bostadshuset, äldre fruktträd samt äldre kulturväxter i form av syrén, hagtorn och fläder är 

karaktärsskapande inslag med kulturhistoriskt värde.  

 

Trädgården är idag delad i två delar genom att infartsvägen dragits igenom den. Den södra 

delen har därmed till stor del förlorat sin koppling till bostadshuset. Detta i kombination med att 

de äldre fruktträd som finns kvar i denna del av trädgården är i dåligt skick innebär 

sammantaget att det är främst trädgården norr och väster om bostadshuset som bär det 

kulturhistoriska värdet. Det är dock viktigt att bostadshuset har en omgivande trädgård, då 

trädgårdarna lyfts fram i översiktsplanen som ett viktigt element i villabebyggelsens gaturum. 

 

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG 

 

• Infartsvägens sträckning, som kantas av äppel- och päronträd i norr och en 

hagtornshäck i söder.  

• Bostadshuset med omgivande trädgård mot norr och väster. 

• Uthusets placering och L-form 

• Syrén, hagtorn, fläder samt äpple- och päronträd 
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4.1 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER INFÖR FORTSATT ARBETE 

Riktlinjerna är en sammanställning av åtgärder vilka syftar till att vid exploatering av fastigheten 

uppfylla krav PBL:s krav på: 

 

- lämplig placering och utformning av ny bebyggelse, med hänsyn till stads-och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen;   

 

- att bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden ska skyddas  

 

- att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 

respekteras och tillvaratas. 

 

Riktlinjerna utgår även från ortsanalysen för Åkarp, framtagen på uppdrag av Burlövs kommun 

år 2002, där det anges att det i samhällets fortsatta utveckling är viktigt att både förtydliga de 

historiska strukturerna och addera nya som tar avstamp i dagens situation.   

 

RIKTLINJER 

 

• Bostadshuset tillsammans med del av trädgårdens utbredning i norr och väster bör 

bevaras.  

 

• Den befintliga trädraden på den norra sidan om infartsvägen bör bevaras, dock inte med 

befintliga exemplar. Nyplantering bör ske med äldre, lokalt använda sorter. Se sortiment 

i Grönt kulturarv https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-

odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/ 

 

• Hagtornshäcken längs infartsvägen bör bevaras eller ersättas av ny hagtornshäck 

alternativt en rad med päron eller äppelträd om det är önskvärt att kunna röra sig över 

fastighetsgränsen mot söder.  

 

• Syrénbuskagen i tomtgräns, särskilt de stora exemplaren mot söder, bör bevaras. Med 

tanke på planerad bullervall i detta område kan ett alternativ till bevarande vara 

återplantering. 

 

• De karaktäristiska kulturväxterna bondsyrén, fläder, äpple, päron och hagtorn bör finnas 

representerade på fastigheten. Använd äldre sorter ur Grönt kulturarv 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-

pom/gront-kulturarv/ 

 

• Namngivning inom området bör utgå från platsens kulturvärden, såsom t ex 

Nygårdsgatan, efter gårdens namn. 

  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/
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Figur 12. Illustration över förslag till riktlinjer inför fortsatt arbete. 
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5 BILDBILAGA 

5.1 BOSTADSHUS EXTERIÖR 

 

Figur 13. Fasad mot norr. 

 

 

Figur 14. Fasad mot väster. 
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Figur 15. Fasad med veranda mot öster. 

5.2 BOSTADSHUS INTERIÖR 

 

Figur 16. Trappa med tidstypiskt utformat trappräcke.  
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Figur 17. Bevarad ursprunglig dörr med foder.               Figur 18. Kakelugn på bottenplan.  

 

 

 

Figur 19. Bevarad golvsockel.  
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5.3 UTHUS 

 

Figur 20. Fasad mot norr med gavelröste klätt med eternit i fasettmönster.  
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5.4 GRÖNSTRUKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Del av fruktträdsrad längs infartsvägen.          Figur 21. Hagtornshäck längs infartsvägen  

 

 

Figur 22. Kraftiga syréner i fastighetsgräns mot söder. 
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Figur 23. Äldre fruktträd i den södra delen av bostadshusets trädgård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Fläder i den västra delen av bostadshusets trädgård. 


