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Metoden bygger på den 
tidigare förklarade 
modellen av Gordon 
Cullen och utförs i detta 
kapitel efter två olika 
stråk genom Vellinge 
centrum.
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Stråket börjar utanför Almgården och rör sig över Malmövägen för 
att sedan nå Gästisparken. Stråket fortsätter genom parken och ut 
vid Stortorgets sydvästra hörn. Därefter fortsätter det till 
mitten av torget och vidare mot centrumbyggnaden och 
ICA-butiken.
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1. Kyrktornet står som ett riktmärke om var 
man	befinner	sig.	Detta	är	ingen	plats	man	
uppehåller sig på utan endast passerar. 
Vägens slut är tydlig.
Kyrkan är en vacker byggnad som också är ett 
landmärke för samhället och den  förstärker 
känslan för platsen. Vetskapen om att man 
befinner	sig	centralt	förstärker	närvaron.	
Gatan är lugn med mycket grönska runt-
omkring och trottoaren har en egen 
beläggning som förstärker trygghetskänslan.

2.	Väl	ute	i	korsningen	är	platsen	en	trafik-
plats	där	flera	vägar	möts.	Detta	är	inte	heller	
en plats för att uppehålla sig på utan snarare 
en utsatt plats vilken man vill komma bort 
ifrån.Den markbeläggning som trottoaren 
bestod av smälter nu ut i en större yta som 
är	definierbar	som:	Här	kör	och	går	vi	kors	
och tvärs så vi hoppas ni tar det försiktigt. 
Trafikytan	är	stor	och	ger	en	viss	överblick,	
men är samtidigt ett hinder. Kyrkans mark 
inhägnas av staket och mur vilket är vackert, 
respektfullt men också vägledande.
Kommentar:	Det	är	en	relativt	trafikerad	väg	
och en punkt som är utsatt. Sikten är dålig 
och det skulle förmodligen vara lämpligare att 
separera	trafikslagen.	

3. Även om entrén är otydlig så är gränsen 
mellan platserna tydlig. Man känner att man 
är på väg in i ett nytt rum, där träden 
bildar tak och vägg. Den lövbeströdda gången 
skapar genast en behagligare känsla gentemot 
tidigare vy. Grönskan kontrasterar mot den 
hårda vägen och inbjuder till en annan miljö. 
Entrén är försiktigt framträdande och gör inte 
fullt så mycket väsen av sig. 
Kommentar: Den västra entrén till parken 
är inte i nivå med parkens innehåll. Grindar  
som i den östra entrén skulle passa även här.
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4. Övergången till parken är tydlig och 
karaktären förändras med det ökade antalet 
träd	som	finns	i	parken.	Det	finns	inget	tvivel	
om	att	man	befinner	sig	inne	i	parken	och	det	
finns	olika	vägar	att	välja.	Sommartid	
blomst- rar parken och är mycket vacker att 
beskåda. Under vintersäsongen går den in 
i vila men är fortfarande vacker. Träden är 
placerade med omsorg. 
I parkens utkanter går det trädrader som bildar 
väggar.	I	mitten	finns	ett	fåtal	stora	träd	likt	
pelare som håller upp taket.

5. Man kan se en förändring i parkmiljön med 
en annalkande allé. Gästgivaregården 
kommer närmare och blir ett tydligare inslag. 
Man	befinner	sig	på	en	ganska	öppen	plats	
med en bättre utblick över parken. Parken 
har få sittplatser vilket gör att besökare måste 
vara i rörelse. Samtidigt är avsaknaden av 
trafik	och	andra	störande	element	en	lugnande	
faktor, som kanske drar ner på stegtakten.

Kommentarer: Avsaknanden av sittplatser 
är en brist i en stadspark som ska fungera 
för	rekreation.	Parkbänkar	bör	det	finnas	fler	
av och de bör vara av ett slag som förstärker 
parkens skönet och stil.

6.	Plötsligt	befinner	man	sig	i	ett	rum	i	form	
av en allé som sluter sig och skapar ett eget 
rum i parken. Sträckan är helt rak och skapar 
en lite mer högtidlig känsla. Man kan tydligt 
uppfatta slutet av sträckan och man förstår att 
det bör vara en utgång. 
Allén ger kontrast till de intilliggande
rummen med sina räta rader. Träden blir som 
ett nätverk där de ramar in vyerna mellan sig 
och kontinuerligt ger nya bilder medan man 
passerar dem.

Kommentar: Belysningsarmaturen är inte i 
nivå med parkens utstrålning. Nya 
belysningsstolpar skulle höja helheten av 
parken och kanske göra den än mer naturlig.
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7. Närmare östra entrén börjar kringliggande 
bebyggelse torna upp sig och man lämnar 
allén bakom sig. Bebyggelsen visar också att 
det	finns	något	nytt	utanför	parken.	Buskarna	
vid grindens sidor fungerar som barriär trots 
sin gleshet på vissa ställen. 
De två högresta stolparna speglar den vördnad 
man bör visa, både när man går in och ut ur 
parken. Bakom anar man bebyggelsen i rött 
tegel från 2005 och gulputs från 50-talet.

8. Framme vid grinden ser man bebyggelse 
men man kan trots närheten inte helt bedöma 
omfånget. Grinden visar tydligt att det 
väntar en förändring. Grindarna är av 
massivt gjutjärnssmide och är vackert 
utformade. Materialet är kopplat till historien 
och kontrasterar med den bakomliggande 
miljön. 

9. Väl genom grinden ser man tydligt en 
marginell men ändå viktig nivåskillnad. Man 
kan	även	ana	den	stora	vyn	som	finns	längre	
fram. Tillsammans med den lilla nivå-
skillnaden skapas en spännande öppning för 
något nytt vid krönet. 
Markbeläggningen förändras från den lilla 
gången i parken till en grusyta, för att 
slutligen	övergå	till	en	fin	beläggning	av	
plattor. Plattsättningens kant bildar en båge 
och kan uppfattas som en vägledning till och 
från den gångstig som går åt vänster.

Kommentar: Det man ser i förlängningen är 
framförallt ett rött tegeltak, vilket inte bjuder 
in till vidare efterforskningar. Rummet på 
bilden är en torgyta som dock inte är 
tillräckligt sluten.
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10. Väl framme vid Kompanigatan har man en 
uppfattning om torgets storlek men ändå 
begränsat synfält. Bilarna som är parkerade 
och träden på torget skymmer sikten. 
Det	är	en	tydlig	känsla	av	att	man	befinner	sig	
i utkanten av ett stort område. Kontrasten mot 
den smala allén skapar skarp effekt. En bred 
väg och parkeringsytor är tydliga hinder.
Den tidigare plattsättningen bryts av en 
trottoar. Trottoarens avgränsning, tillsammans 
med	några	fina	möbler,	ger	intrycket	av	att	
plattsättningen bildar en plats. Samtidigt 
smälter trottoaren ut i vägen som är mycket 
bred.
Kommentar: Asfaltsytorna bör minskas och 
kanske	tas	bort	helt.	Det	finns	ingen	
rumsbildning och man känner sig utlämnad. 
Parkeringsplatserna bör försvinna för de drar 
ner helhetsvärdet.

11. Vid utkanten av torget visar sig dess 
struktur. Överblickbarheten ökar och man kan 
snart avgöra hur man kan gå. När man 
kommit	över	vägen	infinner	sig	känslan	av	att	
vara på en tydligare platsbildning. 
Den	annorlunda	miljön	skapar	nyfikenhet	
och storleken på torget ger ett intryck av en 
särskild	plats.	Torget	har	flera	trädplanteringar	
som förstärker kvaliteten. Markbeläggningen 
är en stenbeläggning med ett svåröverskådligt 
mönster i sig. Stenen är ganska monoton och 
det blir mycket grått trots spräckligheten 
mellan stenarna.
Kommentar:	Träden	på	torgen	är	mycket	fina	
och bör vårdas. Markbeläggningen är grå men 
ändå	fin	och	fyller	sin	funktion.	

12. En bit in på torget kan man känna en 
trygghet och en tillhörighet, avståndet från 
vägen gör en lugnare. Torgets mitt utgörs av 
en	cirkel	i	flera	dimensioner.	Ytan	visar	en	
mötesplats dit man är på väg. 
Torget omgärdas av bebyggelse med en till tre 
våningar. Det är inga överraskningar i 
fasaderna och de går i gult tegel eller puts. 
Torget	är	inte	en	stor	yta,	utan	flera	små	med	
enstaka träd som separerar dem. Utanför 
cirkeln	finns	det	inget	tydligt	ändamål	för	
platsen mer än en viss säsongsbetonad handel 
på några av ytorna.
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13. Närmare mitten kan man för första gången 
utläsa det nordöstra hörnet på torget.
Trots att man vid denna vy är på torget, så är 
man fortfarande utanför rumsbildningen i 
mitten. Detta förstärks kraftigt sommartid 
med grönska. Platsen visar att detta är den 
centralaste punkten man kan hitta i Vellinge.
Kommentar: Träden, planteringarna, 
bänkarna och markbeläggningen är mycket 
fina	tillsammans.	Det	bör	gå	att	utnyttja	
platsen till ytterligare aktiviteter.

14. Från cirkelns mitt ser man alla in- och 
utgångar till torget. Där blir man varse om att 
man	verkligen	befinner	sig	i	mitten.	
Rummet som cirkeln utgör leder till att man 
inte känner sig fullt så utsatt som man kanske 
annars gör på torget. Genom cirkeln skär ett 
stråk mellan parkeringen i väster till centrum-
byggnaden i öster. Stråket länkar samman 
de olika delarna och genererar viss rörelse 
genom cirkeln. Taket till centrumbyggnaden 
utmärker sig extra mycket här då det faktiskt 
är större än själva fasaden.

Kommentar: Man kan från mitten se åt alla 
håll på torget. Det är inget som är självklart 
inbjudande, förutom kanske 
centrumbyggnaden och ICA. Torget är 
för stort och husen för låga för att man ska 
kunna greppa vad som ligger runt omkring. 

15. Väl utanför cirkeln är det en återgång till 
tidigare vy och man är åter utsatt för 
öppenheten, men nu på väg i en tydligare 
riktning. Platsen känns som en transport-
sträcka till nästa plats, förstärkt av den tydliga 
förändringen i markbeläggningen. Man kan se 
cenrumtorget genom en passage i 
centrumbyggnaden.Byggnaden har vissa 
skyltfönster, men de är i sin tur under-
ordnade fasaden. Detta leder till en slutenhet 
och bidrar till varför det ibland kan kännas 
som byggnaden vänder sig bort från torget. 

Kommentar: Centrumbyggnaden är i behov 
av upprustning. Taket tar för mycket anspråk 
och fasaden gör det inte alls. Byggnaden 
är för låg och borde istället vara två till tre 
våningar som kringliggande byggnader. 
Platsen är varken torg eller gaturum.
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16. Efter att ha korsat vägen är man något 
utlämnad om man väljer att ta vänster 
istället för att fortsätta in i gången. Plötsligt 
står man på en smal trottoar intill en 
närgången tegelvägg. 
Det gula teglet karaktäriserar hela komplexet 
och till viss del också området. Byggnaderna 
till vänster är tidstypiska och har knappast 
förändrats mycket sedan uppförandet. Den 
beiga stenbeläggningen följer med även här 
och kan också uppfattas som typisk för 
centrummiljön.

Kommentar: Det är inget i denna vy som 
visar	att	man	befinner	sig	mitt	i	centrum,	
förutom möjligen markbeläggningen. 
Fasaden måste öppnas upp, trottoaren breddas 
och asfalten minskas.

17. Vidare framåt ser man vägens förlängning 
och nu även ICA-butikens entré som är 
pampig och svår att missa. Den röda texten 
från logotypen och de ljusa skyltfönstren är 
av en större proportion än den hos övriga 
butiker. Trots att det är en centrumbyggnad så 
får man känslan av att den övriga verksamhet-
en inte riktigt kan mäta sig med ICA- butiken 
eftersom de inte kan påverka byggnaden på 
samma sätt som ICA har gjort.

Kommentar: ICA-butikens utstrålning 
behövs för att stärka centrumkänslan. Den 
visar att det händer något här.

18. Runt hörnet öppnar sig en annan vy som 
inte tillhör bilvägen. På avstånd kan man ana 
en lägre bostadsbebyggelse.
ICA-butiken är en tydlig målpunkt. Från den 
tidigare vyn har en viss slutenhet infunnit 
sig, men framförallt är det bakgrunden som 
förändrats från ett trevåningshus, till ett litet 
envånings bostadshus vilket visar att där kan 
finnas	en	annan	typ	av	bebyggelse.

Kommentar: Den högra sidan skulle behöva 
en butik med skyltfönster som kan jämna ut 
förhållandet till ICA-butiken och dessutom 
dra nytta av den rörelse av människor som 
finns	där.	
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Stråket utgår från en parkeringsyta på den södra parkeringen. 
Därifrån går stråket ut till trottoaren längs Järnvägsgatan mot 
centrumbyggnaden. Stråket fortsätter in i passagen som går 
igenom centrumbyggnaden för att nå centrumtorget. 
Det fortsätter över torget och runt hörnet för att slutligen nå ena 
hörnan av Stortorget.
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1. Från parkeringen ser man den något 
varierade bebyggelsen på Järnvägsgatan. Det 
går	inte	att	ta	miste	att	man	befinner	sig	på	en	
parkeringsplats och man kan bara se delar av 
intilliggande gator och trottoarer. Parkeringen 
är separerad av trädplanteringar och en del 
buskage. Det är inga byggnader direkt intill 
parkeringsytorna.
 

2. Bebyggelsen som träder fram längs gatan 
är från samma tid och har liknande uttryck. 
Byggnaderna skiftar i färg men gemensamt 
är att de alla har handelsverksamhet i botten-
våningarna. Hotellet i den beiga byggnaden 
utmärker sig med sin naturliga färgsättning 
och arkitektoniska utformning.

Kommentar: Bebyggelsen längs Järnvägs-
gatan känns genuin och har karaktär. 
Variationerna i och mellan de olika fasaderna 
är ett uppskattat inslag. 

3. Väl ute ur parkeringen ser man målpunkten 
i form av centrumbyggnadens tak. Den högra 
trottoaren är en transportsträcka, medan den 
andra sidan har en vidare funktion där det 
finns	variation	i	bebyggelsen	samt	affärer.	
Gatan och trottoarerna är av asfalt. Vägen är 
enkelriktad med parkering på bägge sidor.  

Kommentar: Järnvägsgatan betydelse för 
biltrafiken	bör	minskas.	Det	bör	inte	heller	
vara dubbelsidig parkering eller så bred väg 
som det är idag. Gatan skulle behöva rustas 
upp för att bli mer delaktig i centrummiljön.
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4. Man kan nu se pressbyrån och korvkiosken, 
men passagen rakt fram är inte lätt att se. 
Platsen upplevs som “utanför” och ett “där” 
börjar närma sig. Man kan se en antydan till 
att något ska ske i kröken åt vänster vid bank-
byggnaden, samtidigt som centrumbyggnaden 
med pressbyrån fortsätter utom synhåll, viket 
leder	till	nyfikenhet.

Kommentar: Centrumbyggnaden är inte så 
utmärkande som den bör vara. Det är först i 
denna vy som man tydligt kan se byggnaden. 
I en centrumkärna bör bebyggelsen vara 
högre, både för att det är attraktiv mark men 
även för att markera dess funktion. 

5.	De	två	kiosker	som	finns,	samt	entrén	till	
centrumtorget syns nu tydligare. Man 
upplever fortfarande en utanförkänsla och det 
finns	inget	tydligt	“här”.	Vyn	har	även	Stor-
torget åt vänster vilket ytterligare pekar på ett 
“där”. Markbeläggningen börjar byta 
karaktär	till	en	tydlig	gatsten	för	gångtrafik.	
En linje av gråfärgad beläggning går i rak 
linje, in genom passagen, till centrumtorget.

Kommentar:	Här	upplever	jag	att	det	finns	
trafikytor	som	inte	är	befogade.	Biltrafiken	
och parkeringsmöjligheterna bör minskas. 
Bebyggelsestrukturen behöver förstärkas för 
att skapa tydligare platsbildningar och bättre 
rumslighet.

6. Man kan nu ana viss verksamhet på 
centrumtorget. Känslan av att träda in i ett 
slags	förrum	infinner	sig	utanför	passagen.	
Det	finns	en	liten	“här”-känsla	som	förstärks	
av	de	bord	och	stolar	som	finns	utanför	
kiosken. Det är en hel del människor i rörelse 
runt platsen. Linjen som leder in till centrum-
torget får sällskap av ytterligare en linje som 
går parallellt. Den nya linjen leder dock in till 
granen.Trottoarpratare och skyltar på fasaden 
berättar om vad som erbjuds. Bakom granen 
döljer sig texten VELLINGE CENTRUM.

Kommentar: De gråa linjerna i mark-
beläggningen kan vara missvisande för 
synskadade.	Sittplatserna	används	flitigt	på	
sommaren, därför bör platsen förbättras 
ytterligare för att locka ännu mer folk. Entrén 
till centrumtorget bör vara slagkraftigare och 
mycket tydligare.
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7. Entrén till centrumtorget utgörs av en 
ganska låg passage genom byggnaden. 
Färgerna kring entrén domineras av tegel-
taket, det vita och den beiga markbelägg-
ningen. Passagen kan uppfattas som ett hinder 
men också som en ingång till något nytt. En 
förändring i vyn och nya möjligheter är vad 
den lite mörka och trånga passagen uttrycker. 
Man lämnar ett tveksamt rum för att träda in i 
ett annat, men kontrasten gör händelsen 
påtaglig. Det är inte många detaljer vilket 
bidrar till den kanske något trista passagen. 

Kommentar: Passagen är för trång och mörk 
och bjuder inte in besökare. En klart tydligare  
entré behövs för att visa att detta är centrum.

8. Väl inne i passagen så sluter sig pupillerna 
och man upplever den andra sidan som ett 
skarpare ljus. Ljuskillnaden gör att man har 
svårt	att	uppfatta	vad	som	finns	inuti	passagen	
utan fäster istället blicken framåt. Man anar 
också att något nytt är på väg. Slutenheten 
är påtaglig och man kan antingen känna sig 
skyddad eller utsatt i det mörka utrymmet. 
Det råder inget tvivel om att man är inne 
i passagen och är på väg ut i något annat. 
Sikten är dock fortfarande begränsad och man 
kan inte se helheten av torget. Reklamskyltar 
på väggar och trottoarpratare är inte lätta att 
upptäcka i mörkret

Kommentar: Fördelen med passagen är 
att den skapar en förväntan på vad som ska 
komma efter den. Kontrasten i ljus och rymd 
är positivt då det skapar en händelse. 

9. Flera entréer till butiker dyker upp. Man ser 
centrumbyggnadens fortsättning i ICA-
butikens lokaler. Det är två utvägar som 
syns, en passage åt vänster och en på andra 
sidan torget. Återgången till det öppna och 
ljusa är tydlig. Man är nu inne på centrum-
torget och känner att det är en annan plats 
med andra egenskaper. Torget visar upp två 
sidor. Till höger är utformningen strikt och 
enkel. Den vänstra sidan har små butiker, 
grönska och sittplatser vilket är inbjudande.

Kommentar: Torget är inte i propotion till 
höjden på de kringliggande byggnaderna. 
Centrumbyggnaderna borde vara högre, upp 
till fyra våningar. Det skulle rama in torget 
och skapa ett större underlag för platsen. 
ICA-butikens sida mot torget bör åtgärdas.
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10. Butikerna på torgets västra sida gör störst 
intryck. Den östra sidan innehåller system-
bolag och post vilka inte exponerar sig lika 
tydligt som den västra sidans butiker. Genom 
den	passage	som	finns	till	vänster,	men	också	
vid	ICA-butiken	finns	det	något	som	lockar.	
Konstverket i mitten är annorlunda och livar 
upp den annars kvadratiska torgytan. Den 
gråa stenen utgör en färgklick på platsen.

Kommentar: Konstverket, sittplatserna och 
buskarna	är	ett	fint	inslag	på	torget.	System-
bolaget och posten på den östra sidan 
exponerar sig inte. De bör ha en inbjudande 
fasad som gör dem attraktiva i stadsmiljön. 
Eventuellt är det fel att ha posten och system-
bolaget bredvid varandra, eller alls vid 
centrumtorget.

11. Man är fortfarande kvar på centrumtorget 
och utgången visar inte så mycket. Sikten är 
begränsad och ICA-butiken drar åt sig mycket 
uppmärksamhet. De kraftiga röda färgerna 
och de stora ljusa ytorna i skyltfönstren är ett 
ovanligt inslag i centrum. De mindre butik-
erna är duktiga på att visa sin verksamhet 
med smyckade fönster och utställda bord med 
varor.

Kommentar:	I	den	vänstra	byggnaden	finns	
Swebank. Precis som Posten gör inte den 
typen av företag reklam för sig på som övriga 
butiker. Återigen kan man ställa sig frågan om 
det är runt centrumtorget som dessa företag 
ska	finnas.

12. En ny vy framträder runt hörnet men skyms 
delvis av en lotterikiosk och överraskningen 
uteblir. Man kan dock luras att tro att det är 
början på en lång gata. Det är en trång plats 
mellan två byggnader. Platsen upplevs som en 
utgång från torget men inte som en fortsättning 
på centrum. ICA-butiken dominerar vyn och tar 
mark i anspråk för sina kundvagnar. Den gula 
putsen och de vita balkongerna i bakgrunden är 
ett nytt inslag mot den tidigare centrum-
byggnadens matrial och stil. 

Kommentar:  Detta är både en in- och utgång  
till Centrumtorget vilket inte är tillräckligt 
tydligt. Den vänstra sidan ska ha skyltfönster 
med	butiker	och	det	bör	finnas	sittplatser	utanför	
ICA-butiken. Kundvagnarna kan lika gärna stå på 
den andra sidan entren. Platsen bör utvecklas och 
göras mer betydelsefull.   
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13. Efter lotterikiosken breder plötsligt torget 
ut sig åt vänster och blir större för varje steg 
man tar. Man kan uppleva att man är utanför 
Stortorget. Banken som ligger i byggnaden 
direkt till vänster har en uttagsautomat mot 
gatan och genererar parkering på gatan. 
Bilarna som står parkerade och gatan som 
ringar in torget skapar ett hinder.
Torghandlaren visar sig tydligt men hur tar 
man sig dit?  De stora träden på torget skapar 
en	egen	karaktär	då	det	inte	finns	liknande	
träd i närheten.

Kommentar: Markbeläggningen övergår till 
asfalt.	För	gående	måste	det	finnas	ett	
tydligare alternativ till och från Stortorget. 
Biltrafiken	i	korsningen	är	för	hög.	Vidare	bör	
man fundera på om man ska stänga delar av, 
eller hela vägen, som passerar centrum-
byggnaden.
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Stråket börjar vid Börjesgatans norra del. Det rör sig sedan 
söderut längs gatan och förbi Börjessons silo. Därefter går stråket 
in på cykelvägen som påbörjar Börjesgången för att sedan svänga 
av mot Larsgatan

8.
9.

50 meter N

Pilen motsvarar ett foto i num-
merordning från start till slut.

Slut

Start

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1. Från början av Börjesgatan ser man inte så 
mycket av den kommande vyn, man uppfattar 
inte ICA-byggnaden. Bensinstationen ligger 
till höger. Den norra parkeringen döljs till viss 
del bakom trädplanteringarna. Gatan upplevs 
som ganska bred samtidigt som trottoaren är 
smal vilket kan upplevas otryggt. Byggnaden 
till vänster innehåller industriverksamheter 
och tillhör den äldre bebyggelsen. 

Kommentar:	Den	röda	tegelbyggnaden	är	fin	
och	värd	att	bevara.	Börjesgatan	trafikeras	av	
både lastbilar och bussar och jag anser att den 
kräver den bredd som den har idag. Den 
tyngre	trafiken	ger	dock	anledning	till	att	
bredda trottoaren och separera den mer.  
Gatan är lång och rak vilket är skäl till att 
vidta hastighetsdämpande åtgärder. 

2. När man kommer förbi byggnaden på 
vänster sida ser man den stora silon. 
Byggnaden är stor och tar överhanden i vyn. 
Marken på den vänstra sidan upplevs som 
oanvänd och tillfällig. Platsen upplevs inte 
som ett centrumnära läge utan mer 
industriell, till stor del genom silon och 
intilliggande byggnader. Norra parkeringen 
syns lite tydligare nu och man kan ana 
bebyggelsen på andra sidan vid Stationsgatan. 

Kommentar: Platsen är i stort sett tom och 
det	finns	inte	mycket	mer	än	silon	och	dess	
intilliggande byggnader. Marken på den 
vänstra sidan skulle kunna användas till något 
mer, grusytorna passar inte in.  Träden på 
höger	sida	är	fina	och	bör	bevaras	i	möjlig	
mån. 
 

3. Den norra parkeringen blir tydligare i 
denna vy. Trädraden till höger blir något 
glesare och rumsligheten förändras till en mer 
utspridd plats. Avsaknaden av byggnader gör 
att man söker i gatans förlängning. Där kan 
man se den låga bostadsbebyggelsen längs 
Börjesgången och konturen av ICA-
byggnaden. När man närmar sig silon så 
upplevs den som originell och intressant. 
De röda trähusen skiljer sig från den övriga 
bebyggelsen. 

Kommentar: Gatan behöver förtätas och 
få en tydligare rumsbildning.  Trottoaren 
bör breddas även här, dessutom saknas det 
cykelväg.  
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4. Börjesgatan svänger oväntat åt vänster 
medan en entré till parkeringen fortsätter rakt 
fram och sen till höger. Ytan framför 
byggnaderna till vänster är mestadels av grus 
och	känns	tillfällig.	Även	trafiklösningen	
känns tillfällig och besvärlig. 

Kommentar: Gatan behöver omformas för 
att bli tydligare. Parkeringsplatsen behöver 
inte	en	egen	fil.	Gång-	och	cykelväg	saknas	
än mer här än i föregående vy. 

5. Vid sidan av centrumbyggnaden övergår 
Börjesgatan till Börjesgången. Husen 
ligger raka längs med gången och det gör 
även centrumbyggnaden. Man kan i gångens 
förlängning se tegelhuset i fyra våningar 
som ligger vid Östergatan. Huset blir lite 
av ett landmärke i vyn som drar till sig viss 
uppmärksamhet. Den övriga bebyggelsen är 
i	två	våningar	med	några	undantag.	Det	finns	
kontraster i bebyggelsen, med industri-
byggnader, bostadshus och en centrum-
byggnad, men även i fasadernas material och 
färg. Eftersom man nu är närmare bebygg- 
elsen så upplevs man inte lika utlämnad som 
man gjorde i den tidigare vyn. 

Kommentar:	Trafiksituationen	är	invecklad	
och behöver göras om. 

 

6. Väl inne på cykelvägen blir platsen 
trev-ligare och efter mänskliga mått. 
Avskildheten från vägen upplevs som trygg 
och närheten till husen och dess trädgårdar 
gör platsen  behagligare. Mönstret i mark-
beläggningen förstärker känslan.
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7. ICA-butikens varuintag skapar en 
baksideskaraktär vilken till viss del döljs av 
ett plank. Börjesgatan svänger åt höger och 
platsen innehåller många hårda ytor så som 
asfalt och andra markbeläggningar. De gula 
flerbostadshusen	med	sina	tre	våningar	
indikerar att en annan typ av miljö är att 
vänta. Den gula färgen lyfter vyn som annars 
är	ganska	färglös.	Till	höger	finns	det	cykel-
parkeringar som är avsedda för bussresenärer. 

Kommentar: Cykelparkeringen bör vara en 
långtidsparkering vilket innebär vind och regn 
skydd samt bra möjligheter till fastlåsning av 
cyklar. 
 

8. När Börjesgatan har svängt tar istället 
Larsgatan över. Mellan busshållplatserna är 
gatan mycket bred. Markbeläggningen skiftar 
till	en	finare	sten	för	att	sedan	återgå	till	
asfalt. Det är antagligen tänkt som en 
övergång för gående och cyklister. 
I	bakgrunden	syns	de	höga	flerbostadshusen	i	
klart gult och rött vilka betonar en förändring. 
Den	vänstra	busskuren	är	fin	och	av	hög	
kvalité. 

Kommentar: Gatan är för bred och bör göras 
smalare. Gatubeläggningen är inte tydlig 
övergången kan göras tydligare.

 

9. Gatans bredd gör att man känner sig något 
utsatt.	Det	finns	inte	några	bra	övergång-	
ställen och det går inte att korsa vägen snabbt 
och lätt utan att det blir obehagligt. Gatan 
smalnar senare av och har en mer normal 
bredd. Man kan ana den fortsatta bostads
bebyggelsen med både friliggande hus och 
flerbostadshus.	Den	högra	busskuren	är	
mindre än den vänstra, men har istället gott 
om utrymme runt omkring sig

Kommentar: Det behövs tydliga övergång-
ställen för att öka tryggheten för gående på 
platsen.
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