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En detaljplan är under upprättande för ett 
område i västra Vickleby. Området ligger  
i anslutning till den samlade bebyggelse 
som fi nns och är utpekat i den gällande 
översiktsplanen som lämpligt för byg-
gande av bostäder.

Vickleby är en väl bevarade gammal by 
och hyser stora kulturmiljövärden vilka i 
första hand är kopplade till bebyggelse, 
väderkvarnar och den gamla bystruktu-
ren, inte minst utmed bygatan. En omfat-
tande studie har gjorts för att beskriva 
och analysera bebygelsen i Vickleby. 
Denna fi nns redovisad i Inventering och 
analys av bebyggelsemiljön i Vickleby 
upprättad oktober-december,1995

Ett gestaltningsprogram tillsammans 
med de planbestämmelser som före-
skrivs i planen är en viktig del i att skapa 
riktinjer för utvecklingen och utformning-
en, så att det nya området kan utgöra en 
vacker vistelsemiljö och bli en väl inte-
grerad del av det Öländska landskapet.

INLEDNING/BAKGRUND
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ur

VICKLEBY

PLANOMRÅDE

LÄGESBESKRIVNING

Planområdet är beläget i sydvästra de-
len av Vicklebys samhälle och gränsar till 
Linds väg och Carl Malmstens väg.

Området är idag obebyggt så när som på 
en fastighet i nordost. Den sammanlagda 
arealen är ca 3,3 hektar.
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Stenmurar

Illustrationskarta

OMRÅDESSTRUKTUR

Illustrationen har för avsikt att belysa det 
nya bostadsområdets tänkta struktur och 
ge exempel på hur placeringen av beby-
geglsen i området skulle kunna se ut.

Strukturen på området blir speciell men 
inte unik för kommunen eller Vickleby. 
Exempelvis fi nns en liknande bebyggel-
sestruktur med mindre hus längre norrut, 
precis öster om Bygatan i det område som 
ägs och förvaltas av Capellagården och 
som kallas Bo kursgård eller pensionats-
backen. Där är det också ett antal mindre 
bostadshus med tillgång till en större ge-
mensam byggnad.

Pensionatsbacken, ett befi ntligt område i Vickelby med mindre hus och gemensam samlingslokal 
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BEBYGGELSE
BESKRIVNING

Befi ntlig bostadsbebyggelse fi nns i första 
hand öster och norr om planområdet. Be-
byggelsen utgörs av 1-1½-plans villor med 
ljusa träfasader och tegeltak.

Enligt inventeringen från 1995 fi nns det 
ingen dominerande väggfärg i byn. Falurött 
fi nns naturligtvis, men också vitt, gult och 
grått. 
Ytterväggmaterialet är lätt att ange: Nästan 
alla hus har stående träpanel med läkt
i någon form. Några hus har liggande trä-
panel.
För tak gäller en enhetlig linje: De fl esta 
taken är belagda med rött lertegel 
En annan viktig del på varje hus är sock-
eln. I byn är den nästan alltid putsad. 

1-1½-plans villor med ljusa träfasader och tegeltak i anknytning till planområdet.             Studie av byggnadsproportioner i Vickleby

Det fi nns många olika hus i Vickleby, in-
venteringen sortera dem i två grupper efter 
storlek. Den mindre hustypen är i genom-
snitt 6,0 x 12,0 m med en takfotshöjd på 
3,0 m. Den större hustypens genomsnitts-
mått är 7,0 x 15,0 m med en hushöjd på 
4,5 m.
Husens takvinkel hänger delvis ihop med 
storleken. Vanligaste taklutning på de
mindre husen är 45° och på de större 40°.
De fl esta husen har sadeltak, men det är 
också vanligt med brutet tak.
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BEBYGGELSE
RIKTLINJER/INSPIRATION

Utförandet av byggnader ska hålla den 
tradition som föreskrivs i ovan nämnda 
inventering för Vickleby samhälle och bör i 
möjligaste mån anpassas efter traditionell 
öländsk byggnadstradition. 

I inventeringen slås fast att det inte går 
att föreskriva att det bara skall fi nnas en 
hustyp i Vickleby. Traditionen ger underlag 
för att tala om spelrum inom en viss ram. 
Variationen innebär en kvalitet. Nya hus i 
Vickleby bör med hänsyn till traditionen ha 
ytterväggar beklädda med stående träpa-
nel med lockläkt målad i falurött, vitt, grått 
eller gult och på taket röda pannor, helst 
lertegel.

• Förutom gemensamhetslokalerna ska     
byggnaderna i området följa invente-
ringens beteckning på småhus.

• Hus ska upprättas i ett plan, inredd 
vind tillåts

• Husen ska uppföras i trä-, sten- eller 
putsfasader i ljusa kulörer eller med 
slamfärg.

• Yttertak ska utföras med sadeltak i 
rött lertegel. Takkupor får anordnas 
med en tredjedel av taklängden. 

• Plank får ej uppföras i tomtgränser

Exempel på utformning av småskalig bebyggelse som överensstämmer med planens intentioner.
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NATUR- OCH 
KULTURMILJÖ

BESKRIVNING

Utmed bygatan växer höga lövträd     många gamla stenmurar fi nns kvar           gammal fägata

I Vickleby fi nns många välbevarade äldre 
träd, både på allmän platsmark och i vil-
laträdgårdar. Planområdet kantas av ett 
fl ertal stora ekar av vilka de fl esta står i an-
slutning till stenmuren i planområdets söd-
ra gräns. Stenmurar är ett vanligt inslag i 
Vickleby. Utmed bygatan fi nns fl era något 
högre, välbevarade och restuarerade 
stenmurar av Ölandssten. Längre västerut 
i byn är murarna mindre välbevarade, t ex 
de som den gamla fägata som går genom 
planområdet upp mot Carl Malmstens väg 
kantas av stenmurar. De ligger oftast i be-
fi ntliga eller tidigare fastighetsgränser. 

De murar som omger planområdet börjar 
luckras upp, till stor del på grund av den 
vegetation som spränger sönder dem 
inifrån. 

Planområdet ligger i en lantlig miljö och 
omges i söder och öster delvis av öppna 
ytor. Åt öster fi nns en mindre fotbollsplan 
och i söder fi nns en hage med betade häs-
tar. Även själva ytan, Vickleby 6:9 (tidigare 
del av Stora Vickleby 3:39), är idag helt 
öppen. Området ligger i övergångszonen 
mellan tät bybebyggelse och brukad mark/
betesmark. De öppna ytorna i nära anslut-
ning till bebyggelsen är en viktig del av 
karaktären.

I samband med fastighetsgränser och 
andra naturliga gränser i landskapet fi nns 
ofta ridåer av träd eller annan vegetation. 
Dessa skapar tydliga avgränsningar mel-
lan olika områden och karaktärer.
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NATUR- OCH 
KULTURMILJÖ

TRÄDINVENTERING

Skyddsvärda ekar utmed planområdet södra gräns

En inventering har gjorts av träden i 
området för att identifi era trädindivider av 
stor vikt för natur- och kulturmiljön vilka 
ska bevaras och skyddas i detaljplanen. 
Då det gäller naturen handlar det både 
om att upprätthålla goda möjligheter till 
rekreation i närområdet samt att värna 
den biologiska mångfalden genom att 
spara träd som är viktiga värdmiljöer och 
t o m en förutsättning för överlevnad för 
många arter. I första hand handlar det 
om gamla och halvgamla ekar.
Bland annat ekarna är också av stor 
betydelse för att bevara den rika kultur-
miljön i  Vickleby där, framförallt de äldre 
träden, spelar en central roll för upplevel-
sen av bymiljön.
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NATUR- OCH 
KULTURMILJÖ

RIKTLINJER/INSPIRATION

* gamla ekar av stor betydelse för natur- 
och kulturmiljön ska skyddas

* halvgamla ekar som på sikt kommer att 
få en ökad betydelse för natur- och kultur-
miljön i området ska skyddas.

* Stenmurarna ska bevaras i mesta möj-
liga mån, viss avverkning och gallring av 
träd som växer i murarna kan komma att 
krävas

* Vegetationsridåer ska bevaras och ut-
vecklas genom medveten skötsel.

Återväxten av ek är en fråga som är viktig för såväl kulturmiljön som för ett fl ertal arter

* Gemensamma anläggningar bör utfor-
mas på ett sätt som gynnar småskaliga 
lösningar. Capellagårdens trädgårdsstruk-
tur med mindre odlingslotter och plante-
ringar är en lämplig referens.

* Bete i nära anslutning till området bör ses 
som en kvalitet som gärna får lyftas fram 
genom exempelvis siktstråk.

* Äldre landskapselement som passar in i 
en traditionellt ölänsk miljö kan lyftas fram 
eller återupprättas i området
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NATUR- OCH 
KULTURMILJÖ

RIKTLINJER/INSPIRATION

Illustrationer som visar hur gemensamma ytor skulle kunna utformas

* Belysning ska anpassas till den småska-
liga och lantliga miljön

* parkeringsplatser ska skapas på lämpliga 
platser, exempelvis i anslutning till gemen-
samma anläggningar.

* Valda markmaterial ska anknyta till den 
omgivande kulturmiljön och ska bidra till att 
skapa tydlighet och för att markera och ge 
identitet åt stråk och platser.

I inventeringen av bebyggelsemiljön i 
Vickleby från 1995 undersöks också upp-
levelsen av gaturummet och tomtemas 
inhägnader. Många tomter har låga kalk-
stensmurar mot gatan eller en häck. Ofta 
står det en häck innanför muren. En kalk-
stensmur med en blommande
syrenhäck som lutar sig välkomnande 
framåt är något mycket öländskt.
Spjälstaket förekommer, men inte så ofta. 
Vackra grindar i vitmålat trä eller smides-
järn hör också till. Den som vill följa tradi-
tionen i Vickleby bör alltså bygga en
kalkstensmur med syrenhäck bakom i för-
sta hand och komplettera med en vacker
gånggrind.


