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NORR

FURUBORG - GESTALTNING OCH IDENTITET

Befintliga och omgivande naturtyper ger på ett naturligt sätt en indelning för skilda områdeskaraktärer. 
Dessa karaktärer kan gå igen i val av hustyper och färgsättning, men också i val av planterad grönska och 
mängd. Resultatet av att skilja på områdets olika identiter blir tillhörighet och variation utan att orsaka oreda. 
Genom att förstärka platsernas naturliga egenskaper blir karaktärerna lätta att förstå och upprätthålls också 
därmed per automatik.

SKOGEN

TRÄDGÅRDEN

ÄNGEN
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OMRÅDESIDENTITETER - SKOGEN

Område A 1: 
Kedjehus:
- "Slamfärgade" träfasader.

Radhus:
- "Slamfärgade" träfasader. 
- Max två lika hus i bredd, sedan variation i färg och eller utförande.

Område A 2: 
Radhus:
- Träfasader i ljusa täckande färger och med inslag av grön plåt.
- Max två lika hus i bredd, sedan variation i färg och eller utförande.
- Tydligt gestaltade entréer.
- Tunna järnräcken på eventuella trappor eller balkonger mot gata.
- I tomtgräns mot gata får endast häck, mur eller järnstaket uppföras.

Stadsvillor:
- Markerad sockel minst 0,5 meter över mark.
- Tydligt gestaltade entréer.
- Tunna järnräcken på trappor och balkonger.
- Ljus puts alternativt ljust tegel kan kompletteras med svart eller naturfärgat trä samt grön plåt. 
- Takkupor eftersträvas.
- Dolda eventuella elementskarvar.

Generellt:
- Taktäckning ska antingen vara rött tegel eller pannplåt/ falsad bandplåt i svart, grönt eller tegelrött.
- Takvinkel, byggnadshöjd, BYA och husplacering i relation till gata enligt regler på plankarta.
- Med "slamfärger" avses: gula, gröna, röda, bruna eller svarta ockra-, umbra- och naturpigmentskulörer.

Området präglas av lummighet och 
grönska. En bevarad berghäll och 
ett mindre område för fördröjning 
av lokalt överskott av dagvatten ger 
också karaktär.

Husen är glest placerade i kanten 
för utblickar mot skogen bakom. 
Mot Trädgårdsvägen råder 
däremot strikt ordning och täthet. 
Materialval är ljusa och stabila mot 
Trädgårdsvägen men mörkare mot 
skogen. Inslag av grön plåt och 
mörkare träpanel inlemmas fint i 
skogens lummighet.
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Område B 1: 
Radhus:
- Träfasader i ljusa täckande färger och eller med inslag av mörkgrå plåt.
- Max två lika hus i bredd, sedan variation i färg och eller utförande.
- Tydligt gestaltade entréer.
- Tunna järnräcken på eventuella trappor eller balkonger mot gata.
- I tomtgräns mot gata får endast häck, mur eller järnstaket uppföras.

Stadsvillor:
- Markerad sockel minst 0,5 meter över mark.
- Tydligt gestaltade entréer.
- Tunna järnräcken på trappor och balkonger.
- Ljus puts alternativt ljust tegel kan kompletteras med svart eller naturfärgat trä samt mörkgrå plåt. 
- Takkupor eftersträvas.
- Dolda eventuella elementskarvar.

Område B 2: 
Radhus:
- Träfasader i ljusa täckande färger och eller med inslag av mörkgrå plåt.
- Max tre lika hus i bredd, sedan variation i färg och eller utförande.

Stadsvillor:
- Markerad sockel minst 0,5 meter över mark.
- Tydligt gestaltade entréer.
- Tunna järnräcken på trappor och balkonger.
- Ljusa putsfärger och eller med inslag av svart och naturfärgat trä samt mörkgrå plåt.

OMRÅDESIDENTITETER - TRÄDGÅRDEN

I Furuborgs mitt blir plats för ett 
naturligt parklandskap. 

Gårdar mot den omringande gatan 
är på framsidan minimala för att 
ge plats till den privata bakgården. 
Gränserna mellan privata tomter och 
samfällighetens gemensamma mark är 
tydliga. Landskapet korsas av grusvägar, 
dagvattendamm för fördröjning av 
kraftigt regn, lekplats och odlingslotter. 

Husen har tydlig stadsmässighet i 
materialval och form. Fasadvariation 
skapas med olika takvinklar och inslag 
av puts, plåt, tegel och trä. 

Generellt:
- Taktäckning ska antingen vara rött tegel eller pannplåt/ falsad bandplåt i svart, grönt eller tegelrött.
- Takvinkel, byggnadshöjd, BYA och husplacering i relation till gata enligt regler på plankarta.
- Med "slamfärger" avses: gula, gröna, röda, bruna eller svarta ockra-, umbra- och naturpigmentskulörer.
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Område C 1: 
Radhus:
- Träfasader i "slamfärger". 
- Fasader kan också utföras med inslag av kontrasterande trä eller plåt.
- Minst 3 olika fasadfärger längs samma gatuaxel. Samband mellan hus skall sökas över gata.

Stadsvillor:
- Markerad sockel minst 0,5 meter över mark.
- Ljus puts eller ljus täckande färg.
- Takkupor eftersträvas.

Kedjehus:
- Träfasader i svart eller faluröd "slamfärg".

Det stora tidigare fabriksområdet i söder är idag 
en öppen yta med betongrester och stålskrot. Efter 
rensning kommer ovanpå detta ett nytt landskap 
skapas med utfyllnad och bördig gjord. Plattheten 
kommer dock bestå, likaså utsikten över åkrarna i 
söder och väster. Det fåtal träd och dungar som finns 
kan finnas kvar. 

Den nya byggnationens karaktär associeras till 
traditionella lador och bondarkitektur som en del 
av åkerlandskapet. Slamfärger och trä är naturliga 
liksom inslaget av grusade stigar mellan tomterna 
som gränsar mot varandra som skifteslotter. 

Generellt:
- Taktäckning ska antingen vara rött tegel eller pannplåt/ falsad bandplåt i svart, grönt eller tegelrött.
- Takvinkel, byggnadshöjd, BYA och husplacering i relation till gata enligt regler på plankarta.
- Med "slamfärger" avses: gula, gröna, röda, bruna eller svarta ockra-, umbra- och naturpigmentskulörer.
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