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Om uppdraget

I samband med att innergården ska rustas 
upp görs en översyn av funktioner enligt 
nedan:

- Ny uteplats vid befintligt träd, utförs 
med trädäck som ersätter befintlig 
planteringsyta.
- Befintlig rhododendron-buske tas bort.
- Placering av sopkärl studeras.
- Placering och antal cykelparkeringar 
studeras.
- Nytt markmaterial.
- Befintlig mur åtgärdas; målas och/eller 
kläs med trä.
- Avgränsning mot intilliggande gård med 
befintligt staket eller ny motsvarande 
lösning.
- Trappan mot intilliggande gård avlägsnas.
- Plantering i fristående växtlådor.
- Trädet beskärs.

- Automatisk öppning på portar mot 
Hälsingegatan och S:t Eriksgatan möjliggör 
passage med cyklar och barnvagnar.
- Dörrarna förses med skärmtak.
- Marken i anslutning till entréerna byggs 
upp för att möta golvnivå inne.

- Markvärme på stenbelagda delar.
- Julgransfot med eluttag.

- Befintlig fläkt kan tas bort och ersättas 
med luftningsdon.

Bilder från gården i sitt nuvarande skick



sida 3/6
2019-02-18

VALAND 9
Innergård

Referenser

Effektbelysning av träd, en armatur infälld 
i trädäcket eller bänken belyser trädet 
nedifrån.

Pergola och bänk skapar distans mot 
grannarnas gård.

Enkla planteringslådor.

Hållbara utemöbler “Palissade” från HAY, 
ger ombonad känsla.

Enkelt skärmtak i svart plåt, “Modern Flat” 
från Designtak.

Cykelpollare “City” från Vestre.

Bänk runt trädet skapar trevlig sittplats.

Förslag på produkter och byggnation av 
möbler som tillför gården en ombonad 
känsla och skapar ett välordnat 
helhetsintryck.
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Markmaterial
SMÅGATSTEN

Smågatsten. Sågade stenar ger en slätare 
mark på de ytor där många rör sig.

En stenbelagd gård ger ett stadsmässigt och 
prydligt intryck. I beläggningen vaieras 
sågade stenar med slät yta med stenar som 
har tumlad eller råkilad yta för att skapa 
en vacker variation. De sågade stenarna 
lämpar sig bättre för ytor där många går 
eftersom ytan är slätare. 

Gården blir 
vacker att betrakta 
ovanifrån!

OBS! Markbeläggningen är 
schematiskt redovisad i denna 
plan. Stenarna läggs i den riktning 
som skissen visar, stenarnas 
format är ca 10x10 cm.

Cirkel med tumlade eller 
råkilade stenar i gårdens 
mitt. Diameter 4,4 meter.

Smågatsten, råkilad eller 
tumlad yta.

Smågatsten, slipad och 
flammad yta.
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Ny disposition

Fördelar:
- Soporna flyttas ur blickfånget.
- Bänk/hylla bildar omhändertagen plats 
mot grannarnas gård.

Antal cyklar på gården idag: ca 35
Antal cyklar i förslag: 32

6 cp

6 cp 4 cp

7 cp

9 cp
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Detaljer
PLATSBYGGDA DELAR


