
Ängen utgör ett vackert och 
välbehövligt öppet landskapsrum att 

integrera i ny bostadsstruktur. För lek, 
spel, odlingslotter. Åkerholme bevaras!

Hembygdsgården och historiska 
inslag sätter stark karaktär på denna 

plats. Att inspireras av vid nyexploatering av 
exempelvis förskola.

De många stenmurarna och åkerholmarna (biotopskyd-
dade!) visar det gamla kulturlandskapet och inbjuder till en 

inpassning av ny bebyggelse i denna historiska struktur. 

Någon/några av de 
låglänta fuktiga zonerna skulle kunna 
användas för dagvattenfördröjning.

Vyerna i övergång-
arna mellan sluten skog och 

öppen odlings- och hagmark att 
beakta. 

Kulturlandskap med 
betesdjur och storslagen vy 
ut över Kyllingåns dalgång.

KARAKTÄRISTISKA INSLAG I LANDSKAPET

Landmärke - - en utmärkande, lättigenkännlig landformation
-

eller byggnad som tydligt kan ses från omgivande
-

landskap. 
 

Framträdande gårdsmiljö.
 Bostadshus med tillhörande ladugårdar etc. 
Ligger som öar i det öppna landskapet. 

   

GRÄNSER I LANDSKAPET

Axel / linjering i landskapet

Stenmurar (biotopskyddade)

Barrskog men inslag av lövträd

Hygge/planterad ungskog

Bebyggelse

Öppet åkerlandskap

Områdesgräns

LANDSKAPSTYPER

Teckenförklaring

Fuktiga, låglänta, partier

Landskapsrum - Avgränsade öppna rum inom det större 
åkerlandskapet.

Siktlinjer - Tydliga vyer/siktlinjer ut mot området från omgivande-
landskap. I ett öppet landskap erbjuds i princip god 
sikt överallt, men här avses siktlinjer i brytpunkten mellan 
landskapsavsnitten skog och öppen jordbruksmark.

GÄLLER  !

Åkerholmar / solitärträd 

Utsiktspunkt

Visuell barriär

Spridda flyttblock i barrskog 

Industrimark 

Vårbergsskolan

Kullings  
Skövde kyrka

Fagrabovägen

Parkgatan
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Kyllingsån

Vackra skogsstråk 
längs stenmurar som följer 

landskapet kan vara utgångsläget 
för delar av ny körväg/cykelstråk.

Stämningsfulla skogs-
partier med spridda flyttblock, 

utplacerade av inlandsisen. Hän-
syn till block och befintlig natur 
som får komma nära/integreras 

vid bebyggelse.  

Stenmurar på båda 
sidor av jordbruksväg som hål-

ler på att täckas av sly och ogräs. 
(fägata) Skulle kunna röjas fram 

och ge stark karaktär i bostadsom-
råde och eventuellt användas som 

cykelväg.

Bevara och utveckla när-
heten och den naturliga kopplingen 

till friluftsområde och skola. Lokalisera 
de viktigaste strövområdeszonerna och 

freda dessa från bebyggelse. 

Väl valda befintliga stigar och och stråk 
kan iordningsställas till cykelvägar.

De båda historiska avrätt-
ningsplatserna är skyddade och ligger 

placerade på varsin höjdknalle. Ingen ny 
bebyggelse bör placeras i närheten men 
däremot finns potential att iordningställa 
stigar upp till toppen för att tillgänglig-
göra och lyfta fram dem, iordningställa 
informationstavla,sittplats, utsiktspunkt.


