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Inledning

Syfte och målgrupp
Sy� et med denna kulturmiljöinventering av Mör-
bylånga samhälle är att ge Mörbylånga kommun 
ett informerat underlag som identi� erar och ly� er 
kulturhistoriskt intressanta miljöer i Mörbylånga, 
med särskilt fokus på köpingen, hamnen och socker-
bruksområdet.

I kommunens översiktsplan från 2015 anges att ett 
kulturmiljöprogram bör ”identi� era, synliggöra och 
öppna upp för möjligheter för framtiden där allmän-
het, invånare, besökare m.� . är införstådda i arbetet”. 
Behovet av ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag har 
ytterligare aktualiserats i och med revideringsarbetet 
av planprogrammet för Mörbylånga, där ett av sy� e-
na är att utreda möjligheten till exploatering genom 
förtätning, främst inom det gamla hamn- och sock-
erbruksområdet.

Huvudsy� et med denna rapport är således att 
fungera som underlag för kommunens tjänsteman-
naorganisation i arbetet med översiktlig såväl som 
detaljplanering samt inte minst i bygglovsskedet. 
Målet är även att den ska kunna hjälpa samhälls-
byggnadsnämnden i deras arbete. Detsamma gäller 
för enskilda fastighetsägare som på olika sätt vill 
utveckla sin boendemiljö. Med adekvat kunskap kan 
stoltheten och omsorgen om den egna miljön ökas. 
Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att en kul-
turmiljöinventering ska fungera som en grund för att 
utveckla och berika Mörbylånga med nya spännande 
inslag.

Metod och genomförande
Rapporten baseras på arkiv- och litteratursökning, 
fältarbete och analysarbete, vilket har resulterat i 
övergripande karaktärsbeskrivningar av samhällets 
områden samt i bedömningar av enskilda byggna-
ders kulturhistoriska värde. Karaktärsbeskrivningar 
och bedömningar ligger sedan till grund för rappor-
tens förslag till riktlinjer och förhållningssätt inför 
kommunens samarbete med enskilda fastighetsägare 
vid ändring av byggnader.

I arkiv- och litteratursökningen har de huvudsakliga 
kunskapskällorna varit Riksantikvarieämbetets in-
ventering av köpingen (genomförd 1976), arkivma-
terial från Kalmar länsmuseum och Järnvägsmuseet 
samt litteratur utgiven av Mörbylånga hembygds-

förening. Även äldre kunskapsunderlag som Kalmar 
länsmuseums industrimiljöinventering (Lotta Lam-
ke, Mörbylånga kommuns industriarv, 2007) och 
Mörbylånga kommuns kulturhistoriska inventering 
av Mörbylånga hamn (2004, rev. 2018) ligger till 
grund tillför arbetet.

Fältarbetet har skett genom okulär inventering från 
gatan, då tillträde till fastigheterna i de � esta fall inte 
har varit möjligt. Höga häckar, träd m.m. har därför 
i vissa fall försvårat bedömningen av byggnadernas 
kulturhistoriska värde. Samhällets äldre fastigheter 
har inventerats och bedömts individuellt. I sentida 
villakvarter, med påtagligt enhetlig bebyggelse, har 
emellertid inte enstaka byggnader ly� s fram som sär-
skilt värdefulla. Villakvarteren har istället inventerats 
och beskrivits som sammanhängande karaktärsom-
råden med riktlinjer och förhållningssätt för respek-
tive område, se vidare kap. 3.

Analysen av den insamlade informationen samman-
fattas i beskrivningen av samhällets olika karaktärs-
områden, indelade e� er karaktär och ålder, samt i 
bedömningarna av enskilda byggnaders och fastig-
heters kulturhistoriska värden. De kulturhistoriska 
värdena utgör grunden för de tre värdenivåer, i vilka 
de enskilda byggnaderna kategoriseras i denna rap-
port, se vidare kap. 4. 

De riktlinjer och förhållningssätt, som ur kulturmil-
jöaspekt nämns i rapporten, är ämnade som stöd för 
tjänstemän och politiker i planläggningsfrågor och 
bygglovsärenden. De är framtagna med tanke på att 
särskilt underlätta en socialt, miljömässigt och eko-
nomiskt hållbar utveckling. Rapportens karaktärsbe-
skrivningar med olika tidsepoker, tidstypiska mate-
rial, fönster- och dörrtyper, färgsättning m.m., kan 
även fungera som guide och inspiration för enskilda 
fastighetsägare. 

Läge, avgränsning och lagskydd

Läge
Landskap: Öland

Län: Kalmar

Kommun: Mörbylånga

Tätortskod enligt SCB: T2344

Koordinater: 56°31′19″N 16°23′19″Ö
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Översiktsplan: Gällande översiktsplan är från 2014.

Kulturmiljöprogram: I gällande översiktsplan ang-
es avsikten att utarbeta ett kulturmiljöprogram för 
Mörbylånga kommun.

Inventeringar: Riksantikvarieämbetet genomförde 
1976 en byggnadsinventering, som inkluderade den 
gamla köpingen och första utvidgningen åt söder. 
Till inventeringen hör en karta där byggnader med 
särskilt högt värde är blåmarkerade. 

Ligger lågt beläget i område som be� nner sig inom 
2,5 över havsnivån.

Avgränsning
Området som ingår i denna utredning har avgränsats 
geogra� skt av beställaren Mörbylånga kommun en-
ligt karta. Avgränsningen har justerats något under 
arbetets gång. 

Mörbylångas byggnadsutveckling hänger tätt sam-
man med samhällets sociala och ekonomiska utveck-
ling. Därför utgår inventeringens respektive histori-
kens detaljeringsnivå ifrån hamnens, sockerbrukets 
och järnvägens inverkan på samhället. Järnvägens 
avveckling vid 1960-talets början utgör därmed tids-
gränsen för inventering och bedömning av enskilda 
fastigheter. Bebyggelse tillkommen senare utgörs till 
stor del av homogena bostadsområden, vilket också 
motiverar de mer övergripande områdesbeskrivning-
arna av den yngre bostadsbebyggelsen. Ytterligare en 
faktor vid värdering är närheten i tid, vilket försvårar 
en objektiv bedömning av yngre bebyggelse. 

Lagskydd mm.
Miljöbalken: Hela Öland omfattas av riksintresse för 
turism och rörligt frilu� sliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§ 
MB, vilket innebär att turismens och frilu� slivets 
intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av tillå-
tenheten av ingrepp i miljön.

Mörbylånga samhälle ligger i direkt anslutning till 
riksintresset för kulturmiljö, enligt 3 kap 6 § MB, 
som bl.a. omfattar alla byar utmed landborgen på 
sydvästra Öland.

Mörbylånga samhälle omfattas av strandskyddet, en-
ligt 7 kap 13-15 §§ MB

Plan- och bygglagen: PBL 2010:900 gäller för områ-
det. Se särskilt 8 kap. 13, 14, 17 §§ som behandlar 
förbud mot förvanskning samt krav gällande under-
håll och varsamhet.

Kulturmiljölagen: Inga byggnadsminnen eller forn-
lämningar i området. Dock � nns enstaka fyndplat-
ser, samt eventuellt lämningar av en fästning/skans 
(RAÄ-nr. Mörbylånga 77:1), vilka ej fått någon anti-
kvarisk bedömning.

Detaljplan: Gällande detaljplaner � nns tillgängliga 
hos Mörbylånga kommun. Hela inventeringsområdet 
är detaljplanelagt bortsett från sockerbruksområdet.
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Medverkande
Förstudien har beställts av Mörbylånga kommun ge-
nom Ylva Hartman Magnusson, landskapsarkitekt, 
Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt och Anita 
Karlsson, planarkitekt.

Förstudien har genomförts av BYGGKULT – Bygg-
nadsvård och kulturmiljö AB genom Katja Meissner, 
bebyggelseantikvarie och Anna Reuterswärd, bebyg-
gelseantikvarie, i samarbete med Tidens arkitekter 
AB genom Daniel Ljunggren, arkitekt SAR/MSA 
MAA.

Byggnadsminnen
”Länsstyrelserna har möjlighet att genom kultur-
miljölagen byggnadsminnesförklara sådana bygg-
nader och anläggningar som ”har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kul-
turhistoriskt värde”.

Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrel-
serna om att en byggnad eller anläggning ska 
byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har 
även möjligheten att på eget initiativ väcka frå-
ga om byggnadsminnesförklaring.”

Källa: (”Byggnadsminne.” Wikipedia, . 16 maj 
2019, 03.05 UTC. 4 nov 2019, 03.05 <//sv.wiki-
pedia.org/w/index.php?title=Byggnadsmin-
ne&oldid=45696118>)

I de fall som byggnadsminnesförklaringar lyfts 
i inventerigen är det konsultens bedömning och 
inte en fråga som prövats av Länsstyrelsen.
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Historik

Bosättning i Mörbylångadalen

Den goda jorden
Mörbylångadalen, som sträcker ut sig nedanför 
landborgen, har en lång tradition av odlingskultur. 
Strandlinjen gick under forntiden betydligt högre än 
idag och dalens jord består av den gamla sjöbottnen 
som tidigare var en del av Kalmarsund. Mörbylånga-
dalens kalkrika svartmylla tillhör idag en av de mest 
bördiga platserna, inte bara i Sverige utan även i ett 
internationellt perspektiv.

För järnåldersmänniskorna som bosatte sig ned-
anför landborgen var den bördiga jorden sannolikt 
av avgörande betydelse, även om de huvudsakligen 
livnärde sig på jakt och � ske. Byns medeltida namn, 
bl.a. Myriby på 1200-talet och Möreby langa under 
1400-talet, antyder de myrmarker som präglade byns 
omgivningar.

Mörbylånga by
Under medeltiden uppfördes den första sockenkyr-
kan i det som idag kallas Mörbylånga kyrkby. Till 
skillnad från andra socknar på södra Öland, byggdes 
kyrkan nära dåvarande strandkant. Den stod färdig 
i mitten av 1100-talet. Många av gårdarna som växte 
fram i kyrkbyn under medeltiden var s.k. frälse-
gårdar, vilka ägdes av sätesgårdar i andra delar av 
landet. Flera av dessa frälsegårdar donerades under 
senmedeltiden till olika kloster och drogs sedermera 
in till kronan under reformationen.

År 1612 härjades Mörbylånga kyrkby av danskarna, 
som landsteg på Edholmen, platsen där köpingen 
idag är belägen. Kronan beslutade e� er anfallet att 
uppföra skansar i försvarssy� e på Edholmen. Skan-
sarna förföll emellertid snart och under 1700- och 
1800-talet fanns endast rester kvar.

Byns omgivningar
Bortsett från den uppodlade åkermarken på slätten 
mellan kyrkbyn och landborgen, bestod omgivning-
arna nedanför landborgen på 1700-talet till stor del 
av utmark med ädellövskog och slåtterängar med 
inslag av sankmark, s.k. slåttermyrar. Liksom all ut-
mark på Öland tillhörde denna mark den kungliga 
djurgårdsinrättningen, med bl.a. jaktförbud och för-
bud mot trädfällning.

När djurgårdsinrättningen avska� ades år 1801, de-
lades utmarkerna upp mellan byarnas gårdar, varvid 
även en rektangulär yta på Edholmen undantogs för 
en framtida köping och gemensam hamn för södra 
Ölands bönder. På Edholmen fanns vid den här ti-
den bryggor och � skarstugor, då omkringliggande 
byar sedan länge hade använt området som � skeläge.

Mörbylånga köping

Köpingen anläggs
I början av 1800-talet förekom endast begränsad 
handels- och hantverksrörelse på den öländska 
landsbygden. Staten såg emellertid möjligheterna 
för södra Öland att exportera spannmål och därmed 
erhålla medel att importera ved och trävaror, på vil-
ket det sedan länge rådde stor brist. E� er några års 
utredning inför anläggandet av ännu en köping på 
Öland, erhöll Mörbylånga år 1820 sina köpingsrät-
tigheter.

Först 1824 fastställdes emellertid den lilla rutnätspla-
nen med ett stort torg och en hamn på Edholmen. 
Köpingen placerades norr om det gamla � skeläget 
och bortsett från några � skarstugor var marken 
obebyggd. Två stugor � yttades för att göra plats för 
torget. I kvarteren söder om rutnätsplanen � nns idag 
tre av de gamla � skarstugorna bevarade. En av dem 
går under namnet Sparringska stugan och är från 
1700-talet, vilket gör den till Mörbylångas äldsta 
byggnad.

Den rätvinkliga planen över Mörbylånga köping be-
stod av 12 kvarter avgränsade med 50 fot breda gator. 
Kvarteren utgjordes av fyra tomter vardera, bortsett 
från två kvarter som halverats för att ge plats åt tor-
get. Köpingens gator namngavs inte till en början, 
utan � ck sina första namn 1879, varav en del ändra-
des vare� er köpingen kom att utvidgas.

Mörbylångas tre delar
Mörbylånga var under 1800-talet ännu uppdelad i 
tre av varandra oberoende områden: Kyrkbyn uppe 
i Mörbylångadalen, Köpingen nere vid kusten och 
däremellan Trollhättan, som vid den här tiden be-
stod av en ångkvarn i anslutning till ett mejeri samt 
en smedja. Mejeriet var Ölands på sin tid största och 
tillsammans med ångkvarnen utgjorde den Mör-
bylångas första industriella anläggning. Runt sekel-
ski� et 1900 och framåt växte bostadsbebyggelse upp 
utmed den nordsydliga Trollhättevägen. 
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Via Trollhättan gick den spikraka landsvägen i öst-
västlig riktning, genom den s.k. Prästmarken, från 
kyrkbyn ner till köpingen.

Köpingens läge och ringa betydelse under 
1800-talet
Runt om köpingen uppfördes år 1830 en mur som en 
avgränsning mellan köpingens bebyggelse och kyrk-
byns utmark. Muren försågs med en grind där lands-
vägen anslöt till köpingen, i korsningen av dåvarande 
Landsportsgatan/Landsvägsgatan (idag Österlångga-
tan/Köpmangatan).

Trots köpingsrättigheterna skedde till en början inte 
någon större tillväxt av Mörbylånga köping, som var 
belägen ett bra stycke från landborgsvägen och där-
med inte blev någon självklar centralort för bygden. 
Dessutom var vägförbindelsen mellan landborgsvä-
gen och infarten till köpingen i dåligt skick p.g.a. un-
dermåligt underhåll. Många av landsvägsbyarna var 
därmed betydligt folkrikare än den lilla köpingen.

Marknader fortsatte således att hållas i Fröbygårda 
och först 1834 � ck köpingen tillstånd att hålla två 
marknader per år. Provinsialläkaren hade sin sjuk-
stuga i Bengtstorp och när apoteket � yttades från 
Skogsby 1881 inrättades det – inte i Mörbylånga 
köping eller kyrkby – utan i Södra Bårby. I slutet av 

1800-talet hade Mörbylånga köping dessutom en 
nedgångsperiod. Invånarantalet sjönk från nära 300 
personer år 1880 till dryga 100 invånare omkring år 
1900.

Den tidigaste hamnen
Inte heller hamnen, som möjliggjorde en port mellan 
södra Öland och yttervärlden, bidrog under 1800-ta-
let till någon nämnvärd tillväxt av Mörbylånga. Kö-
pingens hamn var belägen på platsen för det tidigare 
� skelägets bryggor. Ett återkommande problem var 
igenslamning, vilket försvårade väsentligt för bland 
annat Kalmarsundsbolagets färja att gå in i hamnen. 
Under 1800-talet förekom således årligt återkom-
mande muddringsarbeten och ett antal större repa-
rationer och förbättringar skedde i omgångar under 
århundradets andra häl� . Vid sidan av fraktfartyg, 
hade Mörbylånga ångbåtsförbindelse med Kalmar 
samt norra och södra delarna av Öland. Vissa färjor 
fortsatte även till bl.a. Karlskrona och Stockholm.

Nuvarande Hamngatan och Järnvägsgatan mynnade 
under 1800-talet båda ut i hamnmiljön nordväst om 
köpingen. I den ursprungliga rutnätsplanen ingick 
även tre rektangulära kvarter norr om köpingen, vil-
ka i slutet av 1800-talet var obebyggda, bortsett från 
enstaka magasinsbyggnader.
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Förslag till utvidgning av köpingens plan söderut, upprättad år 1908.
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Näringsverksamheten
Under 1800-talet och 1900-talets första decennier 
fanns hantverkare och verksamheter på så gott som 
alla fastigheter i köpingen. År 1829 fanns så mycket 
som sju handlare. Övriga yrken var bryggare, tim-
mermän, mältare och garvare. Tjugo år senare fanns 
ytterligare en rad verksamheter. Handelsbodarna 
var samlade runt torget och senare även utmed Köp-
mangatan. Mellan 1850 och 1860 fanns tolv handlare 
i köpingen, men e� er Näringsfrihetsförordningen 
1864 � ck handlarna konkurrens från handelsbodar 
ute på landet och antalet minskade.

Fiskeläget på Edholmen – tidigare beläget i nuva-
rande hamn och som vid anläggandet av köpingen 
� yttade söderut till Kalvhagen – låg på kronans mark 
och var för allmänt bruk, då såväl bönder som kö-
pingsbor under 1800-talet ägnade sig åt � ske. Först 
runt år 1900 etablerade sig den förste yrkes� skaren i 
Mörbylånga och från den medhjälpare som anställ-
des på 1910-talet stammar dagens � ska� är på Köp-
mangatan.

Utvecklingen av köpingen tar fart

Beslut om sockerbruk
Först under 1900-talet började Mörbylånga växa 
på allvar. Uppsvinget för köpingen, och därmed för 
hela södra Öland, hade sin utgångspunkt i intresset 
för sockerbetsodlingen, som redan under 1890-talet 
hade tagit fart på Öland. P.g.a. låga spannmålspriser 
hade en statlig utredning ägt rum, vilken hade fun-

nit att de största arealerna med jordmån lämplig för 
betodling fanns på mellersta och södra Öland. När 
Södra Kalmar läns och Ölands Sockerfabriks Aktie-
bolag bildades år 1906, hade hamnen börjat byggas 
ut och planerna på en järnväg var redan långt gång-
na.

Genombrottet för Mörbylånga köping skedde således 
när den nya järnvägen blev förbindelselänken mellan 
odlingslandskapets sockerproduktion och hamnens 
sjöfartsförbindelser. Med odlingsjorden som förut-
sättning blev sockerbruket, järnvägen och hamnen 
den växande köpingens tre grundpelare.

Hamnen byggs ut
Mellan 1904 och 1912 skedde den stora omdaningen 
av Mörbylånga hamn, med bland annat en omfat-
tande muddring av inseglingsrännan. Under dessa 
år anpassades hamnen e� er det nya sockerbrukets 
ökade krav och hamnen erhöll den form vi känner 
igen idag. Hamnen genomgick däre� er åtskilliga 
reparations- och muddringsarbeten under socker-
brukets historia. De två stora stenarna som nu ligger 
i hamnparken togs upp vid 1920-21 års reparationer 
av hamnbassängen.

Båttra� ken i Mörbylånga hamn utgjordes av både 
passagerar- och lastfartyg. Hamnen tog under 
1800-1900-talet emot både ångbåtar, segelskutor och 
� skebåtar av varierande storlek. Kalmarsundsbolaget 
stod för färjetra� ken för såväl passagerare som styck-
egods och djur mellan åren 1867 och 1951.
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Flygbild över Mörbylånga med utblick mot väster. Bild från Mörbylångas hembygdsförening.
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Anläggning av järnvägen
Under 1900-talets första år hade järnvägsfrågan på 
Öland i första hand drivits nere på södra delen av ön, 
där transporterna från de redan existerande betod-
lingarna var besvärliga på grund av de undermåliga 
vägarna. När sockerbetsodlingen tog fart på meller-
sta och södra ön och det stod klart att sockerfabriken 
skulle förläggas till Mörbylånga, var beslutet därför 
inte svårt att en järnväg krävdes mellan de bördiga 
sockerbetsdistrikten och hamnen i köpingen. Järn-
vägsarbetet påbörjades sommaren 1907 och slutför-
des vintern 1909. Spåret drogs från hamnen, genom 
Mörbylånga och förbi de byar med intressenter 
som var villiga att bekosta spårdragningen på södra 
Öland.

Mörbylånga sockerbruk
Under 1920-och 30-talen var tågsätt på ca 40 vagnar, 
d.v.s. 300 meter, ingen ovanlig syn. Arbetsstyrkan på 
sockerbruket bestod av 350 man, varav 250 i fabri-

ken och 100 man på betvågar och sjötransporter.

När betorna lossades från järnvägsvagnarna, vägdes 
de först på betvågar för att sedan tvättas rena från 
jord. Spillvattnet från bettvätten samlades i en stor 
damm och leddes ut i den stenskodda kanal som 
idag ligger inbäddad i grönskan på sockerbruksom-
rådet.

För den externa arbetskra� en på själva bruket upp-
fördes en 30 meter lång arbetarkasern med kampanj-
bostäder. År 1926 brann denna träkasern, vare� er 
bolaget lät uppföra den byggnad i sten som idag är 
belägen nordost om det gamla sockermagasinet.

1950-51 byggdes bruket om till strösockerbruk. Från 
att tidigare endast ha varit en råsockerfabrik, kom 
nu råvaran, betan, att hanteras ända till färdig vara 
– färdigpaketerat strösocker – för direktleverans till 
storkunder. I samband med denna ombyggnad upp-
fördes fyra silos för strösocker. 
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Sockerbruket i Mörbylånga. Bild från Mörbylångas hembygdsförening.
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Sockerbrukets nationella och lokala betydelse

Sockrets betydelse för svensk ekonomi
E� er den ekonomiska kraschen på 1920-talet var 
dels priserna låga på spannmål, dels odlade vi i Sve-
rige mer socker än vi förbrukade. För att undvika 
en jordbrukskris, beslöt därför staten att satsa på 
sockerindustrin. Med subventioner, kra� full mark-
nadsföring och en storskalig produktutveckling, 
uppmuntrades således svenska folket att öka sin 
sockerkonsumtion.

Med reklamfraser som ”Sockerbetan – en av Sveriges 
största arbetsgivare” och ”Ju mer vi sockrar på grö-
ten – desto billigare blir frukosten” marknadsfördes 
socker som en betydelsefull, kolhydratrik basvara i 
kosten. Reklama�  scher berättade att ”1 kg socker 
innehåller lika mycket näring som 2,5 kg stek, 56 st 
ägg, 2,8 kg färsk sill eller 6,5 kg potatis”.

E� er intensiv propaganda från Sockerbolaget slog 
sockerprodukterna under 1930-talet försäljnings-
rekord. Sockret var inte längre en lyxvara, utan en 
mättande och billig vardagsmat för fattigare grupper 
i samhället.

Sockerbetsdistriktet Öland
Den ökade sockerproduktionen medförde en radi-
kal dri� omställning av jordbruket på hela södra och 
mellersta Öland. Från dess att sockerproduktionen 
tog fart och ända fram till 1950-talet, var betodling-
en emellertid helt beroende av manuell arbetskra� . 
Säsongen sträckte sig från vår till höst och krävde, 
utöver lokalbefolkningen, under de s k betkampan-
jerna även externt rekryterad personal.

År 1936 köpte Mellersta Sveriges Sockerbolag fem 
gårdar i Vickleby i sy� e att starta ett försöks- och 
mönsterjordbruk. Satsningen kom emellertid aldrig 
till stånd och på 1960-talet kunde Carl Malmsten 
köpa tre av dessa gårdar som idag utgör Capellagår-
den.

I drygt åtta decennier rullade betfororna på rälsen 
till brukets betvåg för vidare transport mot slutpro-
dukt. År 1969 kom ett första besked om nedläggning 
av Mörbylånga sockerfabrik, då Svenska Sockerbruks 
AB, SSA, under 1960-talet hade inlett en omfattande 
strukturrationalisering. E� er en dags nedläggning 
hävdes emellertid beslutet tack vare samlade kra� er 
och en stark opinion. Nedläggningen skulle då ha 
drabbat nära 4 000 personer på Öland.

Nedläggningen lät dröja på sig och under 1970-och 
80-talen slogs � era rekord, både gällande skörd, pro-
duktion och investeringar. Trots � era goda år vilade 
nedläggningshotet över bruket och år 1991 var ned-
läggningen ett faktum. Bruket stod öde under ett år 
innan det som blivit Mörbylångas främsta landmär-
ke, de fyra sockertornen från 1950, revs tillsammans 
med majoriteten av övriga fabriksbyggnader.
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Sockerbetshantering i Mörbylånga. Bild från 
Mörbylångas hembygdsförening.

Sockerbetshantering i Mörbylånga. Bild från 
Mörbylångas hembygdsförening.
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Sockerbetshantering i Mörbylånga. Bild från Mörbylångas hembygdsförening.

Vy över köpingen från öster. Bild från Mörbylångas hembygdsförening.
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Utveckling och modernisering i köpingen

Tillgång till dricksvatten och avlopp
År 1843 grävdes torgbrunnen, vilken endast gav 
bräckt vatten till köpingsborna. En fördjupad borr-
ning gjordes 1877 för att nå tjänligt dricksvatten, 
men även då utan resultat. Först 1892, när brunnen 
i korsningen Esplanaden/Västerlånggatan grävdes, 
� ck köpingen drickbart vatten. Trots att tillgången 
redan då inte var tillräcklig, drogs inte några vatten-
ledningar till köpingen från källan i Resmo förrän 
1960.

När Kalvhagen inkorporerades i köpingen uppfördes 
en pumpstation i kvarteret Köpmannen. Med hjälp 
av en vindmotor transporterades avloppsvattnet ut 
i sundet. På samma plats byggdes på 1970-talet den 
pumpstation som idag används för dagvattenutsläpp.

Belysning
Den första gatlyktan i köpingen placerades på torg-
brunnen år 1883. 13 år senare kom ytterligare två 
lyktor, en på torget och en vid Kalvhagsbrunnen. 
Köpingen � ck sin första elektricitet år 1917, då ett 
privatägt elverk uppfördes i anslutning till en me-
kanisk verkstad i kvarteret Vulcanus. Den verkliga 
elektri� eringen av samhället kom först år 1928.

Grönområden
Mörbylångaparken norr om stationen tillkom som 
en åtgärd att skapa skydd i köpingen mot nordanvin-
den. I mitten av 1860-talet togs därför ett beslut om 
att anlägga en park i den mittersta av de tre rektang-
ulära kvarteren norr om köpingen, vilket resulterade 
i att det vid sekelski� et 1900 fanns en stor park med 
träd, som sträckte sig mellan Öster- och Västerlång-
gatan samt från Parkgatan (idag Järnvägsgatan) i 
söder till dagens avgränsning av Mörbylångaparken 
i norr.

Fritid och turism
År 1905 uppfördes en dansbana i parkens nordöstra 
hörn och Mörbylånga hotell uppfördes fyra år sena-
re i parkens sydvästra del. I anslutning till hotellet 
fanns under 1900-talet även en biograf.

Mellan åren 1892 och 1940 fanns ett badhus i ham-
nens norra del.

Sjukvård
När sockerbruket byggdes ökade befolkningen i kö-
pingen med � era hundra personer. I samband med 
järnvägens tillkomst 1910, underlättades transporten 
väsentligt till köpingen. Därmed kunde läkarmot-
tagning och apotek � yttas ner till köpingen. År 1912 
uppfördes en läkarbostad vid Esplanaden, vilken 
fanns kvar ända in på 1950-talet. I köpingen � nns 
idag tre byggnader som har inrymt läkarmottagning-
ar. Fram till år 1940 födde kvinnorna på södra Öland 
sina barn i hemmet, men detta år inrättades ett för-
lossningshem i Mörbylånga. 1971 byggdes läkarsta-
tionen, nuvarande hälsocentralen, i Mörbylånga.

Kommunen och skolväsendet
År 1887 uppfördes på Storgatan 9 den byggnad som 
kom att inrymma köpingens första skola samt lär-
arbostad. 1889 inrättades även en s.k. fortsättnings-
skola med inriktning på jordbruk och hushåll, vilken 
startade e� er julhelgen och avslutades redan i mitten 
av februari, e� ersom det i trakten fanns ett visst 
motstånd mot skolan som tog barnen från arbetet på 
gården.

Skolan på Storgatan lades ner 1913, då den nya sko-
lan söder om Esplanaden byggdes.

År 1952 bildades Mörbylånga storkommun, varvid 
kyrkbyn, Trollhättan och köpingen slogs samman. 
Året därpå invigdes det nya kommunalhuset på 
Trollhättevägen samtidigt som en obligatorisk en-
hetsskola (nuvarande Skansenskolan) började upp-
föras i kvarteret Ugglan. Skolan skulle rymma elever 
från hela kommunen.

I takt med att kommunen utökades, byggdes även 
Skansenskolan ut i etapper. I slutet av 1960-talet in-
förlivades Torslunda med Mörbylånga kommun och 
i början av 1970-talet skedde en kommunsamman-
slagning med Ottenby.
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Förslag till utvidgning av köpingens 
plan norrut, upprättad år 1924.

10

Förslag till utvidgning av köpingens plan 
österut, upprättad år 1923.

Förslag till utvidgning av stadsplanen öst-
erut inbegripande kommunhus, skola och 
bostäder mm. från 1952.
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Mörbylångas karaktärsområden och områdenas kultur-
historiska värden
Mörbylånga består av olika delområden som har vuxit fram under olika tider. 
Delområdena är samhällets årsringar och speglar både tidens stadsplanering-
sideal, arkitektoniska smak, teknisk utveckling och samhällets ändrade behov. 
Beroende på i vilken tid ett delområde planerades kan t.ex. gatorna vara raka 
eller krokiga, bebyggelsen vara placerad utmed gatan eller fristående i en träd-
gård, husen vara stora eller små. Även byggnadernas form skiljer sig åt under 
olika epoker liksom utsmyckningar och materialet som användes för bl.a. fa-
sader, fönster och tak.

Områden som har utvecklats under samma period upplevs o� a som samman-
hållna och homogena. Detta betyder inte per automatik att byggnader i ett 
område ser likadana ut. Vissa epoker präglas av stor formrikedom i arkitek-
turen andra av en mer enhetlig bebyggelse. Det som vi upplever är att ett om-
råde har en viss karaktär som är typisk för just den tiden. Årsringarna kallas 
därför för karaktärsområden.
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Delområden i      
Mörbylånga samhälle
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Karaktärsbeskrivning:

Köpingens äldsta del präglas starkt av sin rutnätsplan 
från 1823. De ursprungliga kvarteren domineras 
av småskalig bebyggelse i form av stadsgårdar med 
bostadshus i 1 våning placerade i gatuliv och uthus 
för verksamheter och fä på innergårdarna. Enstaka 
större � erbostadshus utskiljer sig. Byggnadsbestån-
det spänner i ålder från tidigt 1800-tal till 1900-talets 
mitt. De påtagligt breda gatorna i den äldsta delen 
är sannolikt tillkomna för att förhindra brandsprid-
ning i staden. Genom de tydliga siktlinjerna som 
gatorna utgör, har köpingen en nära koppling till 
Kalmarsund och till hamnen, som utgör grunden till 
köpingens uppkomst.

I köpingens centrum ligger torget, en 5000 m2 stor 
yta, som under 1960-talet blev delad i två delar. 

Mot söder består torget av en parkanläggning med 
damm och angränsande parkeringsplatser bakom en 
låg mur. Norra delen består av resten av det gamla 
kullerstensbelagda torget med kiosk och brunnshus 
samt angränsande parkeringsplatser. De � esta av de 
småskaliga verksamheter som ursprungligen prägla-
de köpingen har sedan länge upphört.

Den gamla köpingen avgränsas av alléplanteringar i 
norr, söder och öster. Väster om köpingen sträcker 
sig stranden utmed Kalmarsund. På grönytan som 
löper mellan köpingen och stranden � nns en äldre 
� skebod, en stubbkvarn, en pump samt rester från en 
spolplatta och en brandbrunn.
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Karaktärsområde: 

Gamla köpingen
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Rutnätsstaden med mycket breda gator

• Småskaligheten

• Slutna stadsgårdar med bostadshus och större uthus i gatuliv samt mindre  
uthus inne på gården

• Entré från gatan. Byggnader högre än ett plan har o� a frontespis över entrén

• Häckar, plank och i enstaka fall kalkstensmurar som ramar in tomterna

• Köpmanshus insprängda i kvartersbebyggelsen

• Torget med kringliggande kommersiell bebyggelse

• Den visuella kontakten med hamnen och Kalmarsund

• Områdets avgränsning med alléer i norr, söder och öster
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Karaktäristiska detaljer

Byggnadsvolym
• Bostadshus i 1- till 1,5-plan med sadeltak.

• A� ärs- och bostadshus i 2 plan med sadel-
tak.

• Komplementbyggnader i 1 plan med pul-
pettak eller sadeltak.

Fasadmaterial
• Locklistpanel och knutlådor.

• Liggande eller stående hyvlad faspanel med 
bröstning.

• Reveterade spritputsade fasader med 
slätputsade knutar och fönsteromfattning-
ar.

Fönster
• Tvålu� sfönster i trä med äkta spröjs, o� a 

6-delade, sidohängda.

• Ospröjsade, kopplade två- och trelu� sföns-
ter i trä från 1930-50-talet, sidohängda.

Dörrar
• Pardörrar i trä med spröjsad glasad del.

• Dörrar i karosseripanel med glasad del.

• Fernissade trädörrar i ek.

• Ekimiterade dörrar.

Trappor
• Låga kalkstenstrappor eller betongtrappor 

med endast ett eller två steg, o� ast utan 
räcke, alternativt ensidigt enkelt räcke i 
gjutjärn.

Balkonger
• Balkonger tillhör inte stadsbilden i detta 

område.

Frontespis och takkupor
• Många 1,5-planshus har frontespis med ett 

eller två småspröjsade fönster över entrén 
ut mot gata.

• Takkupor tillhör inte stadsbilden i detta 
område.

Dekorativa element
• Snickarglädje e� er takfot och vindskivor.

• Smäckra takutsprång.

• Pro� lerade taktassar.

• Markerade hörn, på större villor rundades 
hörnen med hjälp av båtmaster.

Taktäckning
• Enkupiga, ofalsade, röda lertegel på äldre 

och mindre bostadshus.

• Papp och röda lertegel på större hus från 
sekelski� et och senare.

• Papp och röda lertegel på komplement-
byggnader.

• Torn och lägre tillbyggnader har o� a 
skivtäckta, röda plåttak.

Färgsättning
Schweizerstil ca 1880 till ca 1910

• Inte ovanligt med � era olika kulörer på en 
och samma byggnad, där fasaden får en 
kulör, bärande element en annan och löv-
sågerier en tredje.

• Fasader målade i två närbesläktade nyan-
ser: en ljusare för fasaden och en annan nå-
got mörkare för listverken, ibland omvänt. 
Gult, grått, grönt och brunt var vanliga 
fasadfärger.

• Fönster mörka, o� a engelskt rött, järnoxid-
brunt eller grönjord. Dörrar mörka, gärna i 
ekimitation.

Mindre och enklare byggnader

• Fasader målade med röd slamfärg och med 
ljusa detaljer.
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Färgsättning forts.
• Fönster och dörrar mörka, o� a i engelskt 

rött, järnoxidbrunt eller grönjord.

Panelklädda hus 1920- till 1930-talet

• Träpaneler målade med oljefärger, gärna i 
ockragul, rosa, grå och grön. Listverk i lju-
sare grått var vanliga.

• Fönster målade i grått, grågrönt, rödbrunt, 
gulockra eller varmt gråvitt.

• Dörrar i mörkt brunt, grönt eller grågrönt.

Panelklädda hus 1930- till 1950-talet

• Fasader i dämpade ljusa nyanser, o� a gul-
beige, gråbeige, grågrönt. Listverk i ljusare 
nyans än fasaden.

• Fönster i rödbrunt, brunt, grönt med föns-
terkarm och bågar i samma nyans.

• Dörrar av fernissat trä eller träimiterande 
kulör.

Reveterade och putsade byggnader

• Ljus avfärgning i vitt.

Låg kalkstenstrappa

6-delat tvålu� sfönster i trä med 
äkta spröjs
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Den småskaliga och tidstypiska panelade 

träbebyggelsen är utmärkande för Mör-
bylånga köping.

• Den strikta rutnätsplanen och torget visar 
på dåtidens storslagna ideal och visioner 
för platsen.

• Fönster och dörrar äldre än 1960 har gene-
rellt ett högt bevarandevärde.

• Munblåst och draget fönsterglas ger liv åt 
fasaden och har stort värde för upplevelsen 
av byggnaderna.

• En- och tvåkupigt lertegel hör till lokal 
såväl som nationell byggnadstradition och 
är representativt för 1800- och 1900-talsbe-
byggelse.

Miljöskapande värden
• Rutnätsplanen med sin orientering uti-

från torget och de tydliga siktlinjerna är 
av avgörande betydelse för upplevelsen av 
köpingen.

• Bostadshusen respektive verksamheternas 
framträdande placering i gatulivet betonar 
deras betydelse i förhållande till komple-
mentbyggnader, vilka traditionellt var av 
sekundär betydelse och därför placerades 
längre in på tomten. Placeringen spelar en 
avgörande roll för upplevelsen av köping-
en.

• Ursprungliga material och detaljer har ett 
synnerligen högt värde, såväl ur kvalitets-
synpunkt som för upplevelsen av bebyggel-
semiljön och de enskilda byggnaderna. Till 
sådana material hör trä, sten, tegel, smide, 
gjutjärn, plåt, puts, glas etc.

• Ursprungliga eller äldre fönster med tids-
typisk indelning, alternativt avsaknad av 
spröjs, är viktig för både upplevelsen av 
byggnaden och förståelsen för byggnadens 
ålder och/eller historia.

• Byggnader med fasad- och snickeridetaljer 
målade i tidstypiska kulörer har stor be-
tydelse för upplevelsen av såväl köpingen 
som av enskilda byggnader.

• Ursprungliga element i trädgårdarna, som 
exempelvis grindar och grindstolpar, sten-
beläggning eller träd och buskar med hög 
ålder, är av stor betydelse för upplevelsen 
av gaturummet och den enskilda byggna-
den. Sådana element är representativa för 
byggnadstiden och mycket värdefulla ur 
kvalitets- och autenticitetssynpunkt.

• En- och tvåkupigt lertegel är ett levande 
material som visar på byggnadens ålder är 
viktigt för upplevelsen av bebyggelsen.

Samhällshistoriska värden
• Järnvägsstationen vittnar om att det tidiga-

re fanns tågförbindelse till köpingen.

Socialhistoriska värden
• De små ryggåsstugorna, vilka tillhör de 

äldsta byggnaderna i köpingen, visar på 
den ekonomiska situationen och livsvillko-
ren under köpingens första sekel.

Tvåkupigt lertegel
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Frontespis

Liggande och stående hyvlad faspanel med bröstning
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Detaljplanen för gamla köpingen bör upp-

dateras.

• Byggnader uppförda före 1920 bör i de-
taljplan skyddas mot rivning.

• Byggnader klassi� cerade som kulturhisto-
riskt värdefulla bör förses med skyddsbe-
stämmelser (q) och varsamhetsbestämmel-
ser (k).

• Övriga byggnader bör förses med varsam-
hetsbestämmelser (k).

• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 
fastighetsstruktur bör bevaras. Fastighets-
sammanslagning och avstyckning bör ej 
ske.

• Nya huvudbyggnader bör placeras utmed 
fastighetsgränsen med entrén mot gatan.

• Huvudbyggnader bör ej överstiga 1,5 vå-
ningsplan, med undantag för bebyggelse 
kring torget och längs med Esplanaden, 
där huvudbyggnader ej bör överstiga 2 vå-
ningsplan.

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Småskalig handel, service och publik verk-
samhet bör främjas.

Byggnadernas utformning
• Byggnadernas utformning bör följa områ-

dets karaktär gällande form, volym, mate-
rialval och färgsättning. 

• Huvudbyggnadernas yttertak bör utformas 
som sadeltak. Yttertaken bör beläggas med 
ofalsade, röda lertegelpannor, såvida taket 
ej av tradition ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller pulpettak. Yt-
tertaken bör beläggas med ofalsade, röda 
lertegelpannor, papp eller plåt. 

• Byggnaderna i gatuliv bör inte förses med 
takkupor, takfönster, balkong, skärmtak 
eller vindfång ut mot gatan.

• Ny bebyggelse bör ha höga arkitektoniska 
kvaliteter.

• Solpaneler bör placeras mot innergården.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.

• Huvudbyggnader kan förses med mindre 
frontespis över entrén.

• Fasadmaterial bör vara av trä, såvida bygg-
naden ej av tradition ha�  ett annat materi-
al.

• Vid beslut om tilläggsisolering av ytterväg-
gar ska hänsyn tagas till anslutningen mot 
takfot, sockel, fönster och dörrar. Fönster, 
dörrar och sockel ska � yttas eller byggas 
ut så att de sitter på samma djup i fasaden 
som tidigare. Fasadens detaljer bör återan-
vändas.

• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Fönster bör vara sidohängda. Där spröjs 
förekommer bör de vara fasta.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör färgtyper och kulörer användas som 
traditionellt har varit brukliga i köpingen. 
Såvida byggnaden ej av tradition ha�  en 
annan färgsättning, bör fasader målas i 
ljusa kulörer med mörkare fönster- och 
dörrsnickerier samt mindre och enklare 
byggnader med röd slamfärg.

• Hänsyn ska tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.

• Skyltning bör regleras.
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Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur och bredd bör beva-

ras.

• Vid nya gatusträckningar i anslutning till 
köpingen ska hänsyn tagas till rutnäts-
planens linjer och de be� ntliga gatornas 
bredd.

• Avgränsning mot gatan bör vara häck, 
träplank eller spjälstaket.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Öppna, obebodda områden väster om 
köpingen (Strandpromenaden) bör ej be-
byggas annat än med mindre byggnader 
av komplementkaraktär och bör ej heller 
trädplanteras eller växa igen.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Ny bebyggelse på kv. Matrosen, som anslu-
ter till köpingens be� ntliga bostadsbebyg-
gelse bör inte överskrida två våningsplan.

• Torgets yta bör inte minskas. Det bör ej be-
byggas, asfalteras eller schaktas ur. Brunns-
huset och gamla lyktstolpen bör bevaras. 
Be� ntliga beläggningar av natursten bör 
bevaras och vid nyanläggning bör asfalte-
rade ytor beläggas med natursten.

• Tidstypisk växtlighet, såsom fruktträd, 
buskar och perenner bör bevaras.

Locklistpanel och knutlåda
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Gamla handelsbanken i klassicistisk stil i Gamla köpingen
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Ospröjsat tvålu� sfönster
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Karaktärsbeskrivning:

I samband med att sockerbruket etablerades i Mör-
bylånga planlades en utvidgning av köpingen söde-
rut mot Kalvhagen, på mark som i 1801 års utmarks-
fördelning var ämnad som allmänt � skeläge. Den 
ursprungliga köpingens rutnät fortsatte, dock med 
något svängda gator, i sy� e att åstadkomma variation 
i enlighet med tidens villastadsideal. Några äldre 
hus från 1800-talet integrerades i den nya planen. 
Mot stranden planerades skyddsplanteringar mot de 
friska syd- och västvindarna, men dessa planer kom 
aldrig till stånd.

De södra delarna av utvidgningen planlades för 
fristående enfamiljshus, medan man i den norra 
delen även tillät sammanbyggda hus. Längst i söder 
fanns ett bryggeri som inte ingick i detaljplanen. I 
detta kvarter står nu enfamiljshus uppförda under 
1900-talets senare del, vilka bryter av mot karaktären 
i övriga området, vilket präglas av arkitektur av hög 
kvalitet från 1900-talets tre första decennier. Här 

� nns � era � na exempel på jugend, nyklassicism, na-
tionalromantik och funktionalism.

I de norra delarna etablerades från början � era lä-
karmottagningar, i väster uppfördes under 1910-talet 
en ny skola. Kvarteret i sydväst präglas starkt av sina 
representativa villor i jugendstil och nationalroman-
tik. De byggnader som uppfördes för samhällsfunk-
tioner såsom läkarmottagning och apotek, är gene-
rellt placerade i gatuliv, medan övriga hus har friare 
placering på tomten.

Söder om kvarteren � nns en öppen gräsyta med 
björk- och nyponplanteringar och i väster � nns en 
småbåtshamn mot Kalmarsund. Hamnen tillhörde 
ursprungligen villan på Hamngatan 11. Vid små-
båtshamnen � nns lämningar av den gamla skarp-
skyttebanan som sträckte sig utmed stranden upp till 
Esplanaden.

Karaktärsområde: 

1908 års utvidgning
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• De tidstypiskt svängda gatusträckningarna, som ansluter väl till rutnätsplanen

• Stora villor med mycket hög arkitektonisk kvalitet från 1900-talets första  
decennier

• Läkarvillorna mot Esplanaden i norr

• Insprängda äldre småhus med sekelski� eskaraktär

• Den synnerligen välbevarade jugendbebyggelsen med representativa villor i  
söder, vilka är placerade mitt på fastigheten

• Den tidstypiska skolbyggnaden

• Tomtavgränsning med häck eller spjälstaket
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Karaktäristiska detaljer

Byggnadsvolym
• Villor i 1,5 till 2 plan med smäckra, brutna 

tak och mjuk kurvatur, högresta brutna tak 
eller valmade mansardtak. O� a med små 
takkupor.

• Villor i 1 till 1,5 plan med sadeltak, o� a 
med mindre frontespis.

• Komplementbyggnader med pulpettak res-
pektive sadeltak.

Sockel
• Rustik sockel i natursten.

• Putsad sockel.

Fasadmaterial
• Reveterade spritputsade fasader med släta 

markerade hörnpilastrar och släta fönster-
omfattningar.

• Hyvlad locklistpanel med knutlådor.

• Liggande hyvlad faspanel eller � ällpanel.

Fönster
Stora villor med brutet eller valmat mansardtak

• Korspostfönster i trä med 4 eller 6 lu� er, 
övre lu� er o� a småspröjsade, sidohängda.

• Småspröjsade två- och trelu� sfönster i trä, 
sidohängda.

• Stora 6-delade tvålu� sfönster i trä med 
äkta spröjs, sidohängda.

• Smäckra takkupor med spröjsade fönster i 
trä.

• Småspröjsade kattvindsfönster.

• Runda och halvrunda vindsfönster.

Mindre bostadshus med sadeltak

• Tvålu� sfönster i trä med äkta spröjs, o� a 
6-delade, sidohängda.

• Ospröjsade kopplade två- och trelu� sföns-
ter i trä från 1930-50-talet, sidohängda.

Entrépartier
Stora villor med brutet eller valmat mansardtak

• Entréparti med portik, pardörr, balkong 
och frontespis.

• Öppen förstukvist med pardörr samt bal-
kong på andra våningen.

• Dörromfattningar i klassicistisk stil med 
enkeldörr eller pardörr med glas.

• Enkeldörr eller pardörr med glas och ett 
överljus.

Mindre bostadshus med sadeltak

• Pardörrar i trä med spröjsad övre del.

• Dörrar i karosseripanel.

Trappor
• Rustika kalkstenstrappor med enkelt räcke 

i rundjärn eller målat träräcke med � gurså-
gade brädor.

Balkonger
• Balkonger med smäckert, målat träräcke 

med � gursågade brädor ovanpå farstukvist.

• Balkong med järnräcke och/eller småsinus-
plåt ovanpå mindre tillbyggnader. 

Verandor

• Glasverandor i 1 våning på massiv grund-
mur och med � ackt tak, sten- eller betong-
trappa samt småspröjsade fönster. 
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Färgsättning
Stora klassicistiska villor med brutet eller valmat 
mansardtak

• Ljusa fasader i gråvita, gula och rosa nyan-
ser med vitt som kontrastfärg på fönster, 
foder, knutar. Även fönster i en mörkare 
avvikande kulör förekommer.

• Dörrar i mörkare avvikande kulör.

Nationalromantiska villor

• Liggande panel i dämpade röda eller bru-
na nyanser, med vita fönster och detaljer. 
Även svarta, tjärade fasader förekommer.

• Dörrar i avvikande kulör, o� a engelskt rött, 
brunt, grönt eller träimiterande.

Mindre bostadshus med sadeltak

• Träfasader målade i ljus kulör, mörkare 
fönster- och dörrsnickerier.

• Mindre och enklare byggnader kan även ha 
fasader målade med röd slamfärg.

Komplementbyggnader

• Träfasader målade i ljus kulör, mörkare 
fönster- och dörrsnickerier.

• Fasader målade med röd slamfärg.

Frontespis och takkupor
Stora villor med brutet eller valmat mansardtak

• Små takkupor i samma material som fasa-
den och i smäcker dimension med pulpet-
tak.

Mindre bostadshus med sadeltak

• Mindre frontespis över entrén ut mot ga-
tan.

Dekorativa element
Stora villor med brutet eller valmat mansardtak

• Gördelgesimser.

• Huvudgesimser med kra� iga pro� ler.

• Markerade hörnpilastrar.

• Burspråk.

• Lekfullt spröjsade fönster.

Mindre bostadshus med sadeltak

• Snickarglädje e� er takfot och vindskivor.

• Smäckra takutsprång.

• Pro� lerade taktassar.

• Markerade hörn.

Taktäckning
• Tvåkupigt ofalsat rött lertegel på bostads-

hus och komplementbyggnad.

• Portik, burspråk och lägre tillbyggnader 
med falsad plåt i koppar eller målad.

Pro� lerade taktassar
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• De ståtliga och välbevarade villorna utgör, 

liksom skolbyggnaden, mycket goda repre-
sentanter för jugendepokens arkitektur och 
stilideal. Flertalet av dem präglas av kvali-
tet och autenticitet.

• Byggnadernas tidstypiska utformning, 
material och detaljer. Exempelvis panelar-
kitektur, höga korspostfönster med mindre 
vädringslu� er, klassicistiska entrépartier 
och brutna röda tegeltak med mjuk kurva-
tur.

Miljöskapande värden
• Huvudbyggnadernas framträdande roll i 

förhållande till komplementbyggnader har 
stor betydelse för upplevelsen av såväl ga-
turum som arkitektur.

• Ursprungliga byggnadsdelar, material och 
detaljer har ett synnerligen högt värde, 
såväl ur kvalitetssynpunkt som för upple-
velsen av bebyggelsemiljön och de enskilda 
byggnaderna. Till sådana material hör trä, 
sten, tegel, smide, gjutjärn, plåt, puts, glas 
etc.

• Ursprungliga eller äldre fönster med tids-
typisk indelning, alternativt avsaknad av 
spröjs är viktigt för både upplevelsen av 
byggnaden och förståelsen för byggnadens 
ålder och/eller historia.

• Byggnader med fasad och snickeridetaljer 
målade i tidstypiska kulörer har stor be-
tydelse för upplevelsen av såväl köpingen 
som av enskilda byggnader.

• Ursprungliga element i trädgårdarna, som 
exempelvis grindar och grindstolpar, sten-
beläggning eller träd och buskar med hög 
ålder, är av stor betydelse för upplevelsen 
av gaturummet och den enskilda byggna-
den. Sådana element är representativa för 
byggnadstiden och mycket värdefulla ur 
kvalitets- och autenticitetssynpunkt.

• En- och tvåkupigt lertegel är ett levande 
material som visar på byggnadens ålder 
och är viktigt för upplevelsen av bebyggel-
sen.

Socialhistoriska värden
• De påkostade villorna visar på köpingens 

ekonomiska välmående och invånares nya 
� nansiella ställning.

Reveterad fasad och rustik sockel i natursten
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Halvrunt vindsfönster (lunettfönster), runt kattvindsfönster, korspostfönster

Glasverande med � ackt tak
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Detaljplanen för området bör uppdateras.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) bör i detaljplan skyddas 
mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmelser 
(q) och varsamhetsbestämmelser (k).

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 
fastighetsstruktur bör bevaras. Fastighets-
sammanslagning och avstyckning bör ej 
ske.

• Huvudbyggnader bör ej överstiga 2,5 vå-
ningsplan. 

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Garage och övriga komplementbyggnader 
bör placeras längre från gatulivet än hu-
vudbyggnaden. Dubbelgarage är ej lämpa-
de i området.

• Prickmarkering kan med fördel användas 
utmed gatan.

• Småskalig handel, service och publik verk-
samhet bör främjas utmed Köpmangatan.

Byggnadernas utformning
• Byggnadernas utformning bör följa områ-

dets karaktär gällande form, volym, mate-
rialval och färgsättning. 

• Ny bebyggelse bör ha höga arkitektoniska 
kvaliteter.

• Huvudbyggnadernas yttertak bör utformas 
som brutet tak, valmat mansardtak eller sa-
deltak. Yttertaken bör beläggas med ofalsa-
de, röda, tvåkupiga lertegelpannor, såvida 
taket ej av tradition ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller pulpettak. Yt-
tertaken bör beläggas med ofalsade, röda 
lertegelpannor, papp eller plåt. 

• Takkupor, frontespis eller balkong bör 
– gällande material, form, proportion, di-
mension och kulör – vara utformade med 
hänsyn till byggnadens ålder, arkitektur 
och uttryck.

• Altaner i anslutning till huset bör hållas i 
marknivå för att inte dominera fasaden.

• Solpaneler bör placeras på komplement-
byggnader.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.

• Vid beslut om tilläggsisolering av ytterväg-
gar ska hänsyn tagas till anslutningen mot 
takfot, sockel, fönster och dörrar. Fönster, 
dörrar och sockel ska � yttas eller byggas 
ut så att de sitter på samma djup i fasaden 
som tidigare. Fasadens detaljer bör återan-
vändas.

• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Öppningsbara fönster bör vara sidohäng-
da. Där spröjs förekommer bör de vara 
fasta.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör färgtyper och kulörer användas 
som traditionellt har varit brukliga i områ-
det. Såvida byggnaden ej av tradition ha�  
en annan färgsättning, bör fasader målas 
i ljusa kulörer med mörkare fönster- och 
dörrsnickerier samt mindre och enklare 
byggnader med röd slamfärg.

29



VA-PLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

K
ar

ak
tä

rs
om

rå
de

: 1
90

8 
år

s u
tv

id
gn

in
g

• Hänsyn ska tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.

• Skyltning bör regleras.

Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

krökning och fondmotiv bör bevaras.

• Vid nya gatusträckningar i anslutning till 
området ska hänsyn tagas till kvartersin-
delning och de be� ntliga gatornas sträck-
ning.

• Avgränsning mot gatan bör vara häck el-
ler spjälstaket. Plank och höga murar bör 
undvikas, då genomsiktligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Öppna, obebodda områden väster om kö-
pingen bör ej bebyggas annat än med min-
dre byggnader av komplementkaraktär och 
bör ej heller trädplanteras eller växa igen. 

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Kalvhagen bör bevaras som en öppen, all-
mänt tillgänglig yta och bör ej bebyggas 
eller växa igen.

• Pumpen på Esplanaden bör bevaras.

• Esplanadens alléplantering bör bevaras.

• Tidstypisk växtlighet, såsom fruktträd, 
ädellövträd, buskar och perenner bör be-
varas.

Brunnen på Esplanaden
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Valmat masardtak, fronstespis med smäckra takkupor med småspröjsade fönster
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Karaktärsbeskrivning:

Processen med införlivandet av sockenmark, den s.k. 
Prästmarken, öster om köpingen påbörjades 1917 
och den nya detaljplanen för detta område antogs 
1924. Detaljplanen omfattade nio kvarter som om-
gärdades av Köpmangatan i norr, Österlånggatan i 
väster och Esplanaden i söder. Norr om Köpmanga-
tan pekades ett område för sockerfabrikens bostads-
område ut, liksom ett område för järnvägens verk-
stadsområde.

Bortsett från tomterna som vetter mot Köpmanga-
tan, där även magasin eller stall � ck uppföras, de-
taljplanerades de huvudsakliga nio kvarteren för 
ett bostadshus i två plan samt ett mindre uthus per 
tomt. De västligaste kvarteren har i stort sett vinkel-
räta kvarter, avlånga i öst-västlig riktning, medan 
övriga kvarter gavs rombiska former till följd av att 
gatorna vinklas mot en avsmalnande grönyta i öster. 
Gatorna i det nyplanerade, utpräglade bostadsom-
rådet var betydligt smalare än i tidigare kvarter. Hu-

vudbyggnaderna skulle placeras med stort avstånd 
till grannfastigheterna. I detaljplanekartan förslås 
bostadshusen ligga sex meter från gatuliv, med lång-
sidan mot gatan, vilket skulle skapa en stor trädgård 
bakom husen.

Bortsett från några enstaka villor, började området 
på allvar bebyggas under 1930-talet. Områdets ka-
raktär präglas av förhållandevis stora enfamiljshus 
i två plan i en återhållen funktionalistisk stil, med 
relativt fri placering på tomten och i vissa fall kvar-
dröjande drag av klassicism.

Utmed Österlånggatan upplevs gränsen mellan den 
äldre köping-bebyggelsen och 1930-talsbebyggels-
en extra tydligt. Här � nns � era större tvåplansvillor 
med hög arkitektonisk kvalitet. De är placerade ca 
sex meter från gatuliv med entréerna mot Österlång-
gatan. I vissa fall är tomterna även något upphöjda 
från gatunivån.

Karaktärsområde: 

1924 års utvidgning
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Områdets utpräglade bostadskaraktär och känslan av trädgårdsstad

• Gatunätets krökning och de smalare gatorna

• Grönytan i öster

• Reveterade funkisvillor som nytt inslag i stadsbilden

• Valmade tak med markerade, o� a kra� iga, takutsprång

• Huvudbyggnadernas fria placering på tomten med ett mindre uthus/garage 
placerat i fastighetens bakkant, underordnat bostadshuset

• Stora lummiga, häckomgärdade trädgårdar med fruktträd och i vissa fall stora 
ädellövträd

• Låga kalkstensmurar och murade grindstolpar med port i smide eller målat trä

• Den tydliga gränsen som präglas av björkallén och av mötet mellan den  
småskaliga köpingen och de pampiga bostadskvarteren från 1924 års   

utvidgning
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Karaktäristiska detaljer

Byggnadsvolym
• Klassicistiska villor i 1,5 till 2 plan med 

smäckra brutna tak o� a med mjuk kurva-
tur, takkupor med pulpet- eller sadeltak.

• Funkisvillor i 2 plan med � ackt valmat tak 
och kra� igt takutsprång.

• Mindre villor i 1,5 plan med sadeltak.

Sockel
• Höga rustika socklar i natursten.

• Höga putsade socklar.

Fasadmaterial
• Spritputsade fasader, vid klassicistiska vil-

lor med släta markerade hörnpilastrar och 
släta fönsteromfattningar.

• Hyvlad locklistpanel med knutlådor.

Fönster
Klassicistiska villor med brutet tak

• Korspostfönster i trä med 4 lu� er, si-
dohängda.

• 6-delade tvålu� sfönster i trä med äkta 
spröjs, sidohängda.

• Takkupor med småspröjsade fönster i trä.

• Rombformade kattvindsfönster.

Funkisvillor och mindre bostadshus

• Ospröjsade kopplade en-, två- och trelu� s-
fönster i trä, sidohängda.

Entrépartier
Klassicistiska villor med brutet tak

• Öppen eller inglasad förstukvist med par-
dörr.

• Pardörrar i trä med ospröjsat glasparti.

• Enkeldörrar i karosseripanel.

• Enkeldörrar i fernissad ek.

Funkisvillor

• Kolonnburet skärmtak med enkeldörr, o� a 
i fernissad ek.

• Dörromfattningar i klassicistisk stil med 
enkeldörr, o� a i fernissad ek.

• Enkeldörrar i karosseripanel med fribäran-
de skärmtak.

Trappor
• Rustika kalkstenstrappor med enkelt räcke 

i smide.

• Betongtrappor, o� a med plansteg i kalks-
ten, med enkelt räcke i smide.

Balkonger
• Balkonger med smäckert, målat träräcke 

med � gursågade brädor ovanpå farstukvist.

• Balkong med järnräcke och/eller småsinus-
plåt ovanpå mindre tillbyggnader. 

Verandor

• Glasverandor i 1 våning på massiv grund-
mur och med � ackt tak, sten- eller betong-
trappa samt småspröjsade fönster. 

Frontespis och takkupor
• Mindre frontespis över farstukvist med 

balkong. 

• 1 smal takkupa med pulpettak och spröjsa-
de fönster, placerad över entrén.

• 1 bredare takkupa med sadeltak och 2 eller 
3 smala spröjsade enlu� sfönster, placerad 
över entrén.
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Färgsättning
Klassicistiska villor med brutet tak

• Träpaneler målade med oljefärger, gärna i 
ockragul, rosa, grå och grön. Listverk i lju-
sare nyanser som grått eller vitt.

• Fönstren målade i grått, grågrönt, röd-
brunt, gulockra eller varmt gråvitt 

• Dörrar i mörkt brunt, grönt, grågrönt eller 
träimiterande.

Funkisvillor

• Putsade fasader enfärgade i ljusa vita, gul-
vita eller gråvita kulörer. 

• Träfasader i brutna nyanser, gulbeige, 
gråbeige, grågrönt etc., även stenimiteran-
de vita hus förekommer. Hörn och listverk 
markerade i ljusa kulör. 

• Fönster o� a i rödbrunt, brunt och grönt. 
Sällan i vitt. Dörrar fernissade, i träimite-
rande kulör eller samma kulör som fönst-
ren.

Dekorativa element
Klassicistiska villor med brutet tak

• Markerade hörn

• Kattvindsfönster

• Burspråk och farstukvistar

Funkisvillor

• Utkragande takutsprång med kra� igt list-
verk.

• Klassicistiska dörromfattningar med pila-
strar och kolonner.

Taktäckning
• Tvåkupigt ofalsat rött lertegel på bostads-

hus och komplementbyggnader

• Portik, burspråk och lägre tillbyggnader 
med falsad plåt i koppar eller målad.

Kolonnburet skärmtak med enkeldörr, rustik kalkstentrappa
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Funkisvillornas putsarkitektur, med till-

hörande tidstypiska material och detaljer, 
skiljer sig i viss utsträckning materialmäs-
sigt från tidigare stilepoker. Flera av villor-
na utgör synnerligen goda representanter 
för funktionalismens stilideal.

• Smäckra balkong-, trapp- och terrassräck-
en i smide är karaktäristiska för området 
och har högt bevarandevärde.

• De villor som är välbevarade med ur-
sprungliga byggnadsvolymer, material och 
detaljer är av mycket högt värde gällande 
kvalitet och autenticitet.

Miljöskapande värden
• De smala, icke spikraka gatorna har stor 

betydelse för den intima känslan av gatu-
rummet.

• Flera av villorna är mycket välbevarade och 
utgör goda representanter beträ� ande ar-
kitektur och stilideal för tiden då köpingen 
utvidgades.

• De uppvuxna trädgårdarna har stor bety-
delse för upplevelsen av villaområdet som 
trädgårdsstad. Äldre fruktträd, parkträd 
och buskar har ett högt värde ur såväl kul-
turhistorisk synpunkt som för upplevelsen 
av området.

• Huvudbyggnadernas framträdande roll i 
förhållande till komplementbyggnader har 
stor betydelse för upplevelsen av såväl ga-
turum som arkitektur. 

• Ursprungliga byggnadsvolymer, material 
och detaljer har ett synnerligen högt värde, 
såväl ur kvalitetssynpunkt som för upple-
velsen av bebyggelsemiljön och de enskilda 
byggnaderna. Till sådana material hör trä, 
sten, tegel, smide, gjutjärn, plåt, puts, glas 
etc.

• Ursprungliga eller äldre fönster med tids-
typisk indelning, alternativt avsaknad, av 
spröjs är viktig för både upplevelsen av 
byggnaden och förståelsen för byggnadens 
ålder och/eller historia.

• Byggnader med fasad och snickeridetaljer 
målade i tidstypiska kulörer har stor be-
tydelse för upplevelsen av såväl köpingen 
som av enskilda byggnader.

• En- och tvåkupigt lertegel är ett levande 
material som visar på byggnadens ålder 
och är viktigt för upplevelsen av bebyggel-
sen.

• Munblåst och draget fönsterglas ger liv åt 
fasaden och har stort värde för upplevelsen 
av byggnaderna.

Enkeldörr i fernissad ek
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Funkisvilla med � ackt, valmat tegeltak

Revetering med slätputsad fönsteromfattning

38
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Klassicistisk portik
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Klassicistisk portik
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Detaljplanen för området bör uppdateras.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) bör i detaljplan skyddas 
mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmelser 
(q) och varsamhetsbestämmelser (k).

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 
fastighetsstruktur bör bevaras. Fastighets-
sammanslagning och avstyckning bör ej 
ske.

• Huvudbyggnader bör ej överstiga 2 vå-
ningsplan. 

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Fler än en komplementbyggnad bör ej till-
låtas per fastighet.

• Garage bör placeras indragna från gatuli-
vet. Dubbelgarage är ej lämpade i området.

• Övriga komplementbyggnader bör vara 
placerade längre bak på fastigheten än hu-
vudbyggnaden.

• Prickmarkering kan med fördel användas 
utmed gatan.

• Småskalig handel, service och publik verk-
samhet bör främjas utmed Köpmangatan.

Byggnadernas utformning
• Byggnadernas utformning bör följa områ-

dets karaktär gällande form, volym, mate-
rialval och färgsättning. 

• Ny bebyggelse bör ha höga arkitektoniska 
kvaliteter.

• Huvudbyggnadernas yttertak bör utformas 
som sadeltak, brutet tak eller � ackt valmat 
tak. Yttertaken bör beläggas med ofalsade, 
röda, tvåkupiga lertegelpannor, såvida ta-
ket ej av tradition ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller pulpettak. Yt-
tertaken bör beläggas med ofalsade, röda, 
tvåkupiga lertegelpannor, papp eller plåt. 

• Tillbyggnader bör tydligt underordnas 
byggnadens huvudvolym, inte överstiga 
1 våningsplan och vara indragna från hu-
vudbyggnadens fasad. 

• Nya balkonger bör placeras på husets träd-
gårdssida eller ovanpå be� ntliga mindre 
tillbyggnader så som farstukvistar eller 
köksingångar.

• Takkupor eller balkonger bör – gällande 
material, form, proportion, dimension och 
kulör – vara utformade med hänsyn till 
byggnadens ålder, arkitektur och uttryck. 

• Frontespiser bör endast tillåtas i kombi-
nation med mindre farstukvistar och bal-
kong. 

• Altaner i anslutning till huset bör hållas i 
marknivå för att inte dominera fasaden.

• Solpaneler bör placeras på huvudbyggna-
dens bakre takfall eller på komplement-
byggnader.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.

• Vid beslut om tilläggsisolering av ytterväg-
gar ska hänsyn tagas till anslutningen mot 
takfot, sockel, fönster och dörrar. Fönster, 
dörrar och sockel ska � yttas eller byggas 
ut så att de sitter på samma djup i fasaden 
som tidigare. Fasadens detaljer bör återan-
vändas.
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• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Öppningsbara fönster bör vara sidohäng-
da. Där spröjs förekommer bör de vara 
fasta.

• Balkong-, trapp- och terrassräcken bör 
utföras med hänsyn till byggnadens ålder, 
arkitektur och uttryck.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör färgtyper och kulörer användas 
som traditionellt har varit brukliga i områ-
det, såvida byggnaden ej av tradition ha�  
en annan färgsättning.

• Hänsyn ska tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.

• Skyltning bör regleras.

Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

krökning, siktlinjer och fondmotiv bör be-
varas.

• Vid nya gatusträckningar i anslutning till 
området ska hänsyn tagas till kvartersin-
delning och de be� ntliga gatornas sträck-
ning.

• Avgränsning mot gatan bör vara låga häck-
ar eller låga murar i kalksten. Plank och 
höga murar bör undvikas, då genomsikt-
ligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Grönområdet öster om Skansgatan bör ej 
bebyggas. Trädplanteringen bör bevaras.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Esplanadens alléplantering bör bevaras.

• Fruktträd och planteringar i anslutning till 
gamla Lindero bör bibehållas.

• Tidstypisk växtlighet, såsom fruktträd, 
ädellövträd, lövhäckar, buskar och peren-
ner bör bevaras.

Gaturum med känsla av trädgårdsstad
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Karaktärsbeskrivning:

E� erkrigstidens byggande präglas framför allt av två 
stora strömningar – egnahemsrörelsen och miljon-
programmet. E� er andra världskriget växte egna-
hemsrörelsen starkare som ett led i folkhemsbyggan-
det. En bred medelklass � ck nu råd att uppföra egna 
kataloghus med garage för en bil.

I Mörbylånga syns egnahemsbyggandet tydligt som 
en fortsättning på 1924 års utvidgning österut. Hu-
sen, som är placerade runt en stor grön allmänning, 
har alla en liknande karaktär. De är 1-1,5 plan höga, 
murade med gult spikrivet tegel och försedda med 
sadeltak. Huvudbyggnaden står indragen en bit från 
gatuliv och har i de � esta fall ett garage i anslutning 
eller i källarplan.

Vid denna tid ökade även det allmännyttiga byg-
gandet. I kvarteret Ärlan på Esplanadens norra sida 
uppförde det kommunala bolaget Mörbylånga Bo-
stads AB de första tre av totalt fyra planerade � erbo-
stadshus runt en grönyta. Vid denna tid planerades 
också för samhällsfunktioner mellan Ekströmsgatan 
och Trollhättevägen och man började uppföra Skan-
senskolans första byggnader.

Samtidigt uppfördes � era tvåplanshus med butiks-
lokaler i botten och bostäder på övre plan längs 
Köpmangatan. Dessa hus uppfördes i privat regi, i 
en funkisstil, något indragna från gatan, med parke-
ringsyta framför.

I början av 1960-talet planerades området söder om 
Esplanaden för enfamiljshus och en idrottsplats. Ar-
kitekturen speglar slutet på folkhemseran och början 
på miljonprogramsepoken. Enfamiljshusen börjar 
uppfördas i grupp i en våning med sadeltak och ga-
rage i direkt anslutning. De har alla samma placering 
på tomten, är uppförda enhetligt med trästomme, 
klädda med fasadtegel och träpanel. Taken, som un-
der tidigare byggnadsepoker belagts med tvåkupigt 
lertegel, började nu kläs med svarta betongpannor.

I planeringen av bostadsområdet avspeglas även 
den ökade bilismen. Husen är placerade på rund-
körningsgator med grönytor i mitten. Tanken var 
att sänka bilarnas hastighet och få områdets barn att 
leka på grönytan, utom fara för att bli påkörda. Det 
� nns även mindre genvägar för gående mellan kvar-
teren.

Karaktärsområde: 

E� erkrigstidens folkhemsbygge 
1965-1945
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Mindre kataloghus, o� a uppförda i gult spikrivet tegel

• Mindre garage för en bil i anslutning till huvudbyggnaden

• Skansenskolan

• Handelslokaler med bostäder på plan 2 utmed Köpmangatan

• Planerade grönytor insprängda i bebyggelsen

• Trädgårdar med kalkstensbeläggning, låga kalkstensmurar och smäckra  
smidesräcken

• Idrottsplatsen

• Den sena folkhemserans gruppbyggda enfamiljshus
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Karaktäristiska detaljer

Byggnadsvolym
• 1-plans hus med sadeltak, o� a med för-

skjutna volymer.

• 1,5-plans villor med sadeltak och bredare 
takkupa.

• Kombinerade handels- och bostadshus i 
2-plan och sadeltak med eller utan lägre 
tillbyggnad på baksidan.

• Flerbostadshus i 2 till 2,5-plan med sadel-
tak.

Sockel
• Slät putsad.

Fasadmaterial
• Gult spikrivet tegel.

• Slätputsade fasader.

• Locklistpanel.

Fönster
Enfamiljshus och handelslokaler

• Ospröjsade kopplade en-, två- och trelu� s-
fönster i trä, sidohängda.

• Perspektivfönster förekommer sparsamt, 
o� ast i kombination med karosseripanel-
klätt burspråk.

Flerfamiljshus

• Perspektivfönster.

Entrépartier
• Fernissade dörrar i ek och teak, o� a med 

glasad del.

• Dörrar i karosseripanel med glasad del.

• Fribärande skärmtak.

• En- och tvåfärgade tegelomfattningar runt 
vindfång eller ingångsdörr.

Trappor
• Betong eller kalksten med järnräcke.

Balkonger
• Fribärande med balkongräcke i småsinus-

plåt.

Verandor

• Låga verandor med järnräcke.

Frontespis och takkupor
• Låga takkupor med pulpettak och två eller 

tre mindre fönster förekommer vid bygg-
nader i 1,5 plan med brant sadeltak.

• Frontespiser är inte karaktäristiska i detta 
område.

Dekorativa element
• Tegelomfattningar.

• Burspråk i karosseripanel.

• Spikrivna fasadtegel.

Taktäckning
• Rött ofalsat tvåkupigt tegel.

• Komplementbyggnader med rött ofalsat 
tvåkupigt tegel, plåt eller papp. 

Fasadtegel, fasspontpanel, teakdörr med färgat 
glasparti
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Färgsättning

• Putsade fasader i grått eller i mättade var-
ma toner som brunt, brunrött, grågult eller 
grågrönt. Vita, slätputsade fönsteromfatt-
ningar.

• Tegelfasader i gult, o� a spikrivet tegel. 
Senare byggnader med inslag av målad trä-
panel.

• Träfasader målade i mättade grå, gröna, 
gula eller gulbruna färgtoner. Varierade 
färgsättningen från hus till hus. 

• Garage och bodar o� a i en från huvud-
byggnaden avvikande färg. Garage sammanbyggt med huvudbyggnad

Gult, spikrivet tegel, fribärande balkongräcke i småsinusplåt, ospröjsat fönster
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Grupperingarna av olika villatyper är re-

presentativa för respektive tidsepok och 
dess byggnadsstil.

• Villor med ursprungliga byggnadsvolymer, 
material och detaljer är representativa för 
sin tid och av högt värde gällande kvalitet 
och autenticitet.

Miljöskapande värden
• Enhetligheten i framför allt 1960-talsområ-

dena är mycket representativ för dåtidens 
villaområden och har betydelse för upple-
velsen av områdena.

• De insprängda grönytorna är tidstypiska 
och har stor betydelse för upplevelsen av 
och orienterbarheten i de annars enhetliga 
bostadsområdena.

• Ursprungliga byggnadsdelar, material och 
detaljer har ett synnerligen högt värde för 
upplevelsen såväl av bebyggelsemiljön som 
de enskilda byggnaderna. Till sådana ma-
terial hör trä, sten, tegel, smide, plåt, puts, 
glas etc.

• Ursprungliga fönster med tidstypisk avsak-
nad av spröjs är viktig för både upplevelsen 
av byggnaden och förståelsen för byggna-
dens ålder.

Samhällshistoriska värden
• Villabebyggelsen bildar tydliga årsringar 

och de villor som har sina respektive ka-
raktärsdrag bevarade, vittnar om köping-
ens succesiva utvidgning.

• Skansenskolans storlek och succesiva 
utvidgning vittnar, liksom kommunens 
� erbostadshus, om en växande kommun 
under 1900-talets andra häl� .

Skansenskolan

Fernissad dörr i ek med glasparti
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Kombinerade handels- och bostadshus i 2-plan och sadeltak

48

Skansenskolan

Fernissad dörr i ek med glasparti
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 

värde (klass blå) bör i detaljplan skyddas 
mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmelser 
(q) och varsamhetsbestämmelser (k).

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 
fastighetsstruktur bör bevaras.

• Huvudbyggnad på fastigheter utmed Espl-
anaden och Köpmangatan bör ej överstiga 
2 våningsplan.

• Huvudbyggnader på övriga villafastigheter 
bör ej överstiga 1,5 våningsplan.

• Flerbostadshus och byggnader med sam-
hällsfunktion bör ej överstiga 3 vånings-
plan.

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Huvudbyggnad på villafastigheter bör pla-
ceras i samma liv som huvudbyggnad på 
angränsande fastighet.

• På fastigheter med enfamiljshus bör inte 
� er än en komplementbyggnad tillåtas.

• Garage bör placeras indragna från gatu-
livet. Övriga komplementbyggnader bör 
placeras längre bak på fastigheten än hu-
vudbyggnaden.

• Garage kan byggas i direkt anslutning till 
huvudbyggnad, dock indraget från huvud-
fasad och underordnat huvudbyggnaden i 
skala.

• Dubbelgarage är ej lämpade i området.

• På fastigheter med enfamiljshus kan prick-
markering med fördel användas utmed 
gatan.

• Grönytan mellan � erbostadshusen bör ej 
bebyggas.

• Småskalig handel, service och publik verk-
samhet bör främjas utmed Köpmangatan.

Byggnadernas utformning
• Byggnadernas utformning bör följa områ-

dets karaktär gällande form, volym, mate-
rialval och färgsättning. 

• Yttertak på bostadshus bör utformas som 
sadeltak. Yttertaken bör beläggas med ofal-
sade, röda lertegel, såvida taket ej av tradi-
tion ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller pulpettak och 
beläggas med rött ofalsat tvåkupigt tegel, 
plåt eller papp. 

• Tillbyggnader bör tydligt underordnas 
byggnadens huvudvolym, inte överstiga 
1 våningsplan och placeras på gavel eller 
baksida, dock ej på huvudfasad och för-
skjutet i förhållande till huvudvolymen.

• Nya balkonger bör placeras på husets träd-
gårdssida eller på gavel.

• Balkonger bör vara fribärande utan konso-
ler samt utföras med smäckra smides- eller 
småsinusplåträcken.

• Takkupor och takfönster bör ej placeras 
mot gatan.

• Altaner placeras med fördel mot huvud-
byggnadens baksida. Altaner synliga från 
gatan bör hållas i marknivå för att inte do-
minera fasaden.

• Solpaneler bör placeras på huvudbyggna-
dens bakre takfall eller på komplement-
byggnader.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.
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• Vid beslut om tilläggsisolering av ytter-
väggar ska fasadmaterial bibehållas och 
hänsyn tagas till anslutningen mot takfot, 
sockel, fönster och dörrar. Fönster, dörrar 
och sockel ska � yttas eller byggas ut så att 
de sitter på samma djup i fasaden som tidi-
gare. Fasadens detaljer bör återanvändas.

• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Spröjsade fönster är ej lämpade.

• Balkong-, trapp- och terrassräcken bör 
utföras med hänsyn till byggnadens ålder, 
arkitektur och uttryck.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör material och kulörer användas som 
traditionellt har varit brukliga i området.

• Hänsyn ska tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.

• Butikslokaler med skyltfönster bör bevaras.

Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

krökning, siktlinjer och fondmotiv bör be-
varas.

• Vid nya gatusträckningar i anslutning till 
området ska hänsyn tagas till kvartersin-
delning och de be� ntliga gatornas sträck-
ning.

• Avgränsning mot gatan bör vara låga häck-
ar eller låga kalkstensmurar. Plank och 
höga murar är ej lämpade, då genomsikt-
ligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Allmänna grönområden bör ej bebyggas. 
Trädplanteringen i parken öster om Skans-
gatan bör bevaras.

• Idrottsplatsen inklusive byggnader sö-
der om Esplanaden bör bevaras och ges 
skyddsbestämmelser i detaljplan.

• Tidstypisk växtlighet, såsom fruktträd, 
ädellövträd och barrväxter bör bevaras.
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Dekorativa tegelomfattningar
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Karaktärsbeskrivning:

Miljonprogramseran i Sverige mellan 1965 och 1975 
innebar inte enbart en stor ökning av allmännyttans 
stora � erbostadskomplex. Även byggnation av par- 
och radhus samt villaexploatering i stor skala ingick i 
den stora bostadssatsningen.

Under 1970-talet fortsatte detaljplaneringen åt 
sydost. I området som byggdes söderut på Trollhät-
tevägens västra sida fortsatte 1960-talets stadspla-
nering med rundkörningsgator längs en matargata. 
Tomterna minskade i storlek och byggnaderna, som 
fortfarande gruppbyggdes, uppfördes med prefabri-
cerade byggnadsdelar. Husen uppfördes i ett plan 
med inredd vind. Takstolarna med underram som 
mellanbjälklagsstomme möjliggjorde ett billigare och 
snabbare byggande, som gav mer utrymme på vinds-
plan. Det gav också husen sina karaktäristiska stora 
takfall som lutar i 45 grader. Taken bekläddes med 
svart betongtegel och gavlarna � ck balkonger under 
takutsprånget. De dominerande fasadmaterialen är 
mexitegel och träpanel, antingen som stående lock-
panel eller som liggande fasspontpanel.

Mellan Trollhättan och kyrkbyn planlades ett stort 
bostadsområde söder om Köpmangatan. Ett brett 
grönstråk löper nord-sydligt i mitten med vägkrokar 
på ömse sidor som matas av huvudgator i ytterkan-
terna åt öster och väster. Här har man gått ytterli-
gare ett steg i tra� ksepareringen genom att anlägga 
bilparkeringar ut mot matargatan Fågelvägen. De 
� esta hus har dock fortfarande egna garage. Krokar-
na är bebyggda med 1-planshus i innersvängen och 
1,5-2-planshus i yttervarv. Gångstigar binder ihop 
gatorna över grönstråket. I nordost ligger en större 
vårdanläggning.

Förutom villaexploateringen, uppfördes under den-
na tid även ett fåtal � erbostadshus i 2-3 våningar av 
det kommunala bostadsbolaget Mörbylånga Bostads 
AB. Det största av dessa uppfördes som en 3-sidigt 
kringbyggd gård mellan Trollhättan och kyrkbyn, 
strax söder om Köpmangatan. I anslutning till cen-
trumbyggnaderna för ICA och Systembolaget vid 
Köpmangatan byggdes 2-våningsradhus liksom på 
två platser söder om Esplanaden, i nära anslutning 
till skola och servicehus.

Karaktärsområde: 

Miljonprogrammets 1970-tal
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Villornas enhetlighet och deras placering på rad med gavlarna mot gatan

• Grönstråk och matargator
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Karaktäristiska detaljer

Byggnadsvolym
• 1- och 1,5-plans hus med sadeltak, delvis 

med utskjutande fasadpartier och tillbyggt 
garage.

Sockel
• Låga slätputsade socklar.

Fasadmaterial
• Rött fasadtegel.

• Mexitegel.

• Tegelfasader med träpartier.

• Gråvita lättbetongelement och slätputsade 
fasadytor.

Fönster
• Ospröjsade en-, två- och trelu� sfönster.

• Perspektivfönster.

• Kvadratiska, tvådelade fönster med mitt-
post och spröjs.

Entrépartier
• Fernissade dörrar i ek och teak, med glasad 

del eller angränsande glasparti.

• Brunlaserade trädörrar.

• Vindfång.

Balkonger
• Indragna i gaveln med räcke i slätpanel, 

vanligen brunlaserad. 

Frontespis och takkupor
• Inte karaktäristiska i detta område.

Taktäckning
• Svarta betongpannor.

• Komplementbyggnader även med plåt eller 
papp.

Färgsättning

• Brunlaserade eller rödfärgade träpartier.

• Täckmålade gavelfält i grönt, brunt, rött, 
blått eller gult.

• Brunlaserade dörrar och fönster.

• Täckmålade vita eller färgade fönster.

Bruna plankstaket mellan kalkstensstolpar

Svarta betongpannor, trä- och glasparti i mexi-
tegelfasad
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Villor med ursprungliga byggnadsvolymer, 

material och detaljer är representativa för 
sin tid och besitter ett värde gällande kvali-
tet och autenticitet.

Miljöskapande värden
• Ursprungliga byggnadsdelar, material och 

detaljer har ett värde för upplevelsen såväl 
av bebyggelsemiljön som de enskilda bygg-
naderna. Till sådana material hör trä, sten, 
tegel, mexitegel, smide, plåt, puts, glas etc.

• Krokarnas villor, där taken dominerar in-
trycket, är mycket tidstypiska och många 
av dem är relativt välbevarade.

Samhällshistoriska värden
• Villorna med stora, dominerande takytor 

är representativa exempel på tidens ma-
teriale� ektiva och kostnadsbesparande 
byggande. Villatypen speglar tydligt sam-
hällsekonomin och politiken som följde på 
oljekrisen 1973-74.

Fasad i mexitegel

Svarta betongpannor och perspektivfönster

Indragen balkong i gavel
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 

fastighetsstruktur bör bevaras. 

• Karaktären av gruppbebyggelse, d.v.s. kvar-
ter med byggnader av samma volym, form, 
orientering och placering på tomten, bör 
bevaras.

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Komplementbyggnader bör i form, materi-
alval och färgsättning följa huvudbyggna-
dens arkitektoniska uttryck.

• Fler än en komplementbyggnad bör ej till-
låtas per fastighet.

• Garage bör placeras indragna från gatuli-
vet. Dubbelgarage är ej lämpade i området.

• Prickmarkering kan med fördel användas 
utmed gatan.

• Gemensamma garagebyggnader kan med 
fördel uppföras i anslutning till bostadsbe-
byggelsen, dock ej på bekostnad av grön-
områden.

Byggnadernas utformning
• Byggnadernas utformning bör följa områ-

dets karaktär gällande form, volym, mate-
rial och färgsättning. 

• Huvudbyggnadernas yttertak bör utformas 
som sadeltak. Yttertaken bör beläggas med 
svarta betongpannor, såvida taket ej av tra-
dition ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller plantak. Lämp-
liga taktäckningsmaterial för sadeltak är 
svarta betongpannor.

• Komplementbyggnader med plantak kan 
med fördel beläggas med sedum.

• Tillbyggnader bör tydligt underordnas 
byggnadens huvudvolym och vara indrag-
na från huvudbyggnadens fasad.

• P.g.a. huvudbyggnadernas friare placering 
och stora branta takfall, bör solpaneler på 
väl synliga takfall undvikas. Solceller place-
ras med fördel på komplementbyggnader.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.

• Vid beslut om tilläggsisolering av ytter-
väggar ska fasadmaterial bibehållas och 
hänsyn tagas till anslutningen mot takfot, 
sockel, fönster och dörrar. Fönster, dörrar 
och sockel ska � yttas eller byggas ut så att 
de sitter på samma djup i fasaden som tidi-
gare. Fasadens detaljer bör återanvändas.

• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Balkong-, trapp- och terrassräcken bör 
utföras med hänsyn till byggnadens ålder, 
arkitektur och uttryck.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör material och kulörer användas som 
traditionellt har varit brukliga i området.

• Hänsyn ska tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.
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Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

krökning, siktlinjer och fondmotiv bör be-
varas.

• Avgränsning mot gatan bör vara lägre 
häckar. Plank och höga murar bör undvi-
kas, då genomsiktligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Villaområdenas grönytor bör ej bebyggas.

• Vid plantering av allmänna grönytor bör 
genomsiktlighet och öppenhet prioriteras.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Gång- och cykelstigar som ansluter till el-
ler korsar grönytor bör bevaras.

• Områdets karaktär med tra� kseparering 
och tra� klugnande planering bör bibehål-
las.

• Tidstypisk växtlighet, såsom barrväxter 
och häckar bör bevaras.

Tra� kseparering och häckväxtlighet
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Karaktärsbeskrivning:

Under 1980- och 1990-talet bebyggdes framförallt 
inventeringsområdets nordöstra delar, norr om Köp-
mangatan och öster om sockerbruket, med villabe-
byggelse, parhus och � erbostadshus i mindre skala. 
Vissa av villaområdena är fortfarande gruppbyggda, 
men stora delar av villabebyggelsen har en mer indi-
viduell utformning. Allmännyttan uppförde parhus 
med en ondulerande placering i ett samlat område 
med gemensam parkering och sophantering. Mot 
Köpmangatan � nns en bred grön bu� ert mot bo-
stadsbebyggelsen och en gångtunnel sammanbinder 

områdena norr och söder om Köpmangatan. Den 
bakomliggande villabebyggelsen skyddas ytterligare 
av allmännyttans radhus i två våningar i öst-västlig 
riktning. Till det under 1980-talet planlagda området 
hör även en motionsslinga i skogspartiet mot Scout-
vägen.

Under 1990-talet uppfördes även enstaka byggnader 
inom be� ntlig bebyggelse. Bl.a. ersattes äldre bebyg-
gelse i kvarteret Cupido på torgets södra sida med 
nya byggnader för verksamheter och bostäder.

Karaktärsområde: 

Bebyggelse 1980- och 1990-tal
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Parhus med förskjutet fasadliv

• Villor med mer individuell utformning än föregående decennium

• Viss historisering, men med utslätade detaljer
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Karaktärsbeskrivning:

Byggandet i Mörbylånga har ha�  en nedgång se-
dan sent 1990-tal. Det � nns därför få exempel på 
samtida bebyggelse i Mörbylånga. Direkt öster om 
Trollhättan uppfördes under 2018 bostadsrätter i 
form av radhus i ett plan med entréer från en ge-
mensam parkering. Radhusen har ett mycket enkelt 
arkitektoniskt uttryck utan framhävda detaljer. De 
är klädda med liggande spontad träpanel och har en 
blek färgskala med vita fasader och ljusgråa betong-
pannor på taken.

Den första stora exploateringen e� er millennieski� et 
detaljplanerades under tidigt 2010-tal i Norra viken, 
strax nordost om hamnen. Den västra delen av det 
planlagda området är bebyggd med blandad bebyg-
gelse i form av villor uppförda av två fastighetsut-
vecklingsbolag e� er beställning av privata köpare, 
samt några parhus med hyreslägenheter uppförda av 
Mörbylånga Bostads AB.

Villornas byggnadshöjd varierar mellan 1 och 1,5 
plan. Bostadsområdet präglas av bostadshus i en 
gråskala med sadeltak belagda med ler- eller betong-
tegel och garage/carport på en framträdande plats 
på tomten. Tomterna är betydligt mindre än de som 
planerades under 1900-talets första häl� .

Området som innefattar sockerbrukets rensjordval-
lar har också detaljplanelagts, men ännu inte exploa-
terats. Bostadsområdet i Norra viken är placerat med 
ett visst avstånd till stranden för att möjliggöra ett för 
allmänheten tillgängligt rekreationsområde vid vatt-
net. Området är planerat med två tillfartsvägar från 
Köpmangatan och en lokalgata vars dragning har 
anpassats till den kuperade terrängen.

Karaktärsområde: 

Samtida bebyggelse
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Individuellt anpassade katalogvillor med färgsättning i gråskala

• Framträdande plats för bilar

• Fasader av träpanel
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Karaktärsbeskrivning:

Den del av Mörbylånga som kallas Trollhättan har 
sitt ursprung i en större mejeriindustri som anlades 
här under 1800-talet. Bostadsbebyggelsen växte fram 
utmed Trollhättevägen under 1900-talets första häl� , 
separat från köpingen och kyrkbyn. Under 1950-talet 
införlivades Trollhättan, som dessförinnan varit ett 
fristående samhälle, i Mörbylånga tätort.

Området karaktäriseras av villabebyggelse från 
1900-talets första häl�  längs Trollhättevägens 
nord-sydliga sträckning. Tomterna, som i huvudsak 
är belägna öster om Trollhättevägen, är långsmala 
i öst-västlig riktning. Bostadshusen i en till två vå-
ningar är placerade något indragna från gatan och 
har en större trädgård österut, somliga med ett ut-
hus. 

Karaktärsområde: 

Trollhättan
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Långsamala fastigheter med ett bostadshus per tomt, indraget från   
Trollhättevägen

• Huvudbyggnader i en till två våningar från 1900-talets första häl� 

• Förhållandet mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad, där ..............
komplementbyggnaden är underordnad bostadshuset och o� a placerad vid 

tomtgräns
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Detaljplanen för området bör uppdateras.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) bör i detaljplan skyddas 
mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmelser 
(q) och varsamhetsbestämmelser (k).

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Karaktärsområdets gatu-, kvarters- och 
fastighetsstruktur bör bevaras. Fastighets-
sammanslagning och avstyckning bör ej 
ske.

• Huvudbyggnader bör ej överstiga 2 vå-
ningsplan. 

• Komplementbyggnader bör ej överstiga 1 
våning och bör alltid underordnas huvud-
byggnaden gällande skala.

• Komplementbyggnader kan med fördel 
placeras vid tomtgräns.

• Dubbelgarage är ej lämpade i området.

• Prickmarkering kan med fördel användas 
utmed gatan.

Byggnadernas utformning
• Yttertaken bör beläggas med ofalsade, 

röda, tvåkupiga lertegelpannor, såvida ta-
ket ej av tradition ha�  ett annat material.

• Komplementbyggnadernas yttertak bör 
utformas som sadeltak eller pulpettak. Yt-
tertaken bör beläggas med ofalsade, röda 
lertegelpannor, papp eller plåt. 

• Takkupor, frontespis eller balkong bör 
– gällande material, form, proportion, di-
mension och kulör – vara utformade med 

Karaktäristiska detaljer

Bebyggelsen i Trollhättan är huvudsakligen 
uppförd mellan 1900 och 1960. Byggnadernas 
karaktäristiska detaljer beskrivs i karaktärsom-
rådena ”Gamla köping”, ”1908 års utvidgning”, 
”1924 års utvidgning” och ”Folkhemsbygge”.

Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Miljöskapande värden
• Bebyggelsens karaktär av villaområde med 

varierande 1900-talsarkitektur har betydel-
se för upplevelsen av området och förståel-
sen för dess ålder.

• Ursprunglig träpanel och snickeridetaljer 
har ett synnerligen högt värde, såväl ur 
kvalitetssynpunkt som ur kulturhistoriskt 
perspektiv.

• En- och tvåkupigt lertegel är ett levande 
material som visar på byggnadens och 
ålder är viktigt för upplevelsen av bebyg-
gelsen.

• Munblåst och draget fönsterglas ger liv åt 
fasaden och har stort värde för upplevelsen 
av byggnaderna.

• Ursprungliga eller äldre fönster med tids-
typisk indelning, alternativt avsaknad, av 
spröjs är viktig för både upplevelsen av 
byggnaden och förståelsen för byggnadens 
ålder och/eller historia.

• Byggnader med fasad och snickeridetaljer 
målade i tidstypiska kulörer har stor be-
tydelse för upplevelsen av såväl köpingen 
som av enskilda byggnader.

Samhällshistoriska värden
• Villabebyggelsen från tidigt 1900-tal visar 

på att Trollhättan växte fram parallellt med 
utvidgningen av köpingen.
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hänsyn till byggnadens ålder, arkitektur 
och uttryck.

• Värmepumpar bör ej placeras synligt från 
gatan.

• Vid beslut om tilläggsisolering av ytter-
väggar bör man återgå till byggnadens 
ursprungliga fasadmaterial och ta hänsyn 
till anslutningen mot takfot, sockel, föns-
ter och dörrar. Fönster, dörrar och sockel 
ska � yttas eller byggas ut så att de sitter på 
samma djup i fasaden som tidigare. Fasa-
dens ursprungliga detaljer bör återanvän-
das.

• Fönster och dörrar bör – gällande material, 
form, proportion, dimension och kulör 
– vara utformade med hänsyn till byggna-
dens ålder, arkitektur och uttryck.

• Öppningsbara fönster bör vara sidohäng-
da. Där spröjs förekommer bör de vara 
fasta.

• Vid ändring av fasad, tak, dörrar och föns-
ter bör material och kulörer användas som 
är tidstypiska för byggnadens ålder och 
arkitektoniska uttryck.

• Särskild hänsyn ska tagas till ursprungliga 
detaljer och dessa ska i så stor utsträckning 
som möjligt tagas tillvara och bevaras. 
Återställande av husets ursprungliga ka-
raktär bör uppmuntras.

Områdets struktur och grönska
• Avgränsning mot gatan bör vara häck el-

ler spjälstaket. Plank och höga murar bör 
undvikas, då genomsiktligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Gång- och cykelstigar som ansluter till 
grönytor bör bevaras.

Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

krökning, siktlinjer och fondmotiv bör be-
varas.

• Avgränsning mot gatan bör vara lägre 
häckar. Plank och höga murar bör undvi-
kas, då genomsiktligheten minskas.

• Be� ntliga gårdsbeläggningar i natursten 
bör bevaras. Vid nyanläggning bör använ-
dande av natursten uppmuntras och över-
vägas.

• Villaområdenas grönytor bör ej bebyggas.

• Vid plantering av allmänna grönytor bör 
genomsiktlighet och öppenhet prioriteras.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Gång- och cykelstigar som ansluter till el-
ler korsar grönytor bör bevaras.

• Områdets karaktär med tra� kseparering 
och tra� klugnande planering bör bibehål-
las.

• Tidstypisk växtlighet, såsom barrväxter 
och häckar bör bevaras.
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Karaktärsbeskrivning:

Mörbylånga hamn har en central betydelse för kö-
pingens tillblivelse och framväxt. Den har under 
� era sekel spelat en viktig roll för � ske, jordbruks-
industri och personbefordran. Köpingens planering 
är tydligt anpassad till hamnen gällande torgets pla-
cering, järnvägens dragning, stationsbyggnad, hotell 
och bankväsende.

De norra delarna av hamnområdet är byggda på ut-
fyllnadsmassor. Hamnen karaktäriseras idag av res-
terna av en storskalig hamnbebyggelse i form av silos 
och lagerbyggnader av varierande höjd och volym. 
Området präglas även av de lakuner som skapats ge-
nom de senaste decenniernas rivningar. Den kvarva-
rande topogra� n visar på hamnens tidigare betydelse 
för ortens infrastruktur och industri och har därför 
ett stort symbolvärde.

I hamnen fanns under 1800- och 1900-talet, vid 
sidan om den industriella verksamheten, en klapp-
brygga för tvättning, kallbadhus och under en tid 
även dansbana. Norra stranden är nu iordningställd 

för bad och denna del av hamnområdet används 
som evenemangsplats. Öster om hamnen � nns Mör-
bylångaparken med hundraåriga träd, scen och ett 
antal marknadsbodar.

I hamnkontorets gamla förrådsbyggnad inryms idag 
Mörbylånga konsthall. Hamnkontoret är beläget 
längst ut på västra piren och används som möteslo-
kal. Två av magasinsbyggnaderna disponeras av båt-
klubben. 

Hamnens nuvarande funktion är huvudsakligen som 
gästhamn för fritidsbåtar och hemvist för förenings-
liv kopplat till segling och sjöliv.

När järnvägen etablerades i Mörbylånga avbröts 
Köpingens kvartersutbyggnad norrut och kontakten 
mellan hamn och köping skars av p.g.a. järnvägs-
spåren. Idag löper Västerlånggatan återigen obruten 
genom hamnen och köpingen ner till Villagatan i 
söder. Från hamnen har man även tillgång till Mör-
bylångas största grönområden och via dessa till cy-
kelvägen Ölandsleden. 

Karaktärsområde: 

Hamnen
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Hamnen som länk mellan köpingen och vattnet

• Kajerna tillsammans med tillhörande magasinsbyggnader

• Hamnbebyggelsens volym och skala

• Högsilos som landmärke

• Magasinens rostiga, slitna, lagade och kontinuerligt förändrade fasader

• Gästhamnen som port till köpingen

• Mörbylångaparken med sina gamla träd
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Interiören i Engströms magasin med 

ursprunglig träkonstruktion och den ur-
sprungliga träpanelen under plåtbekläd-
naden utgör ett mycket � nt exempel på 
hamnmagasin från 1800-talet.

• Segelladan med träfasad och stomme med 
treledsbågar av limträbalkar är en god 
representant för magasinsbyggnad från 
1950-talet.

• Lantmännens magasinsbyggnad av lättbe-
tongelement med limträbalkar är en god 
representant för magasinsbyggnad från 
1960-talet.

Miljöskapande värden
• Hamnbebyggelsens stora volymer med 

plåt- och betongfasader vittnar om bety-
dande verksamhet under 1900-talet och är 
av högt pedagogiskt värde.

• Hamnkontoret och dess materialbod är 
goda exempel på småskalig träbebyggelse 
som även fanns i hamnmiljön och har idag, 
som komplement till storskaligheten, stor 
betydelse för upplevelsen av hamnen.

• Magasinsbyggnaderna, med stora volymer 
och relativt slutna fasader, är betydelsefulla 
för upplevelsen av industrihamnen.

• Silon är köpingens enda höga byggnad och 
har en mycket framträdande landmärkes-
funktion.

• De slitna och rostiga fasaderna ger hamn-
miljön en karaktär som präglas av ålder, 
historia och äkthet.

Samhällshistoriska värden
• Den storskaliga hamnbebyggelsen vittnar 

om hamnbassängens tidigare funktion som 
industrihamn.

• Hamnbebyggelsen utgör ett betydelsefullt 
spår från Mörbylångas guldålder under 
1900-talet.

Traditionsvärden
• Byggnaderna bär tydliga spår av ändring-

ar, moderniseringar, lagningar etc, vilket 
berättar om funktion och en lång tids an-
vändning.

Symbolvärden
• Hamnbebyggelsen är en betydelsefull sym-

bol för hela Mörbylångas tillkomst och his-
toria, då magasin och silos speglar köping-
ens högkonjunktur och guldålder.

• Hamnbebyggelsen, som spår av Socker-
bolagets storhetstid är en stark symbol för 
en epok som sällan synliggörs i historie-
skrivningen. Spåren står som symbol för 
den kra� igt ökade e� erfrågan av socker 
under 1900-talets första häl� , vilken var 
resultatet av storskalig statlig propaganda 
för sockrets positiva e� ekter för hälsa och 
privatekonomi.

Segelladan och silon
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Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 

värde (klass blå) bör i detaljplan skyddas 
mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmel-
ser (q) och varsamhetsbestämmelser (k). 
Byggnaderna bör förses med verksamhets-
bestämmelser, så att framtida verksamheter 
anpassas till byggnadens kulturhistoriska 
värden.

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Vid exploatering av kv. Matrosen bör sikt-
linjen från Hamngatan mot hamnen åter-
ställas. Ny bebyggelse bör inte överstiga 2 
våningsplan.

• Nya kvartersindelningar bör förhålla sig till 
köpingens ursprungliga rutnätsplan.

• Höjd på ny bebyggelse i kv. Hotellet bör 
hållas till max 3 våningar.

• Hamnen bör inte fyllas ut ytterligare.

• Kajanläggning och område kring hamnbe-
byggelsen längs Stuverigatan bör fortsatt 
vara tillgängligt för allmänheten.

Byggnadernas utformning
• Ny exploatering bör hålla hög arkitekto-

nisk kvalitet.

• Byggnader bör ansluta till den ursprung-
liga hamnbebyggelsens byggnadsvolymer, 
material, detaljer och återhållsamma färg-
sättning.

• Hänsyn bör tagas till ursprungliga detaljer 
och dessa bör i så stor utsträckning som 
möjligt tagas tillvara och bevaras.

• Hamnbebyggelsen har alltid stått under 
förändring och är väl lämpad för nya an-
vändningsområden och verksamheter. 
Ändringar bör dock göras med stor var-
samhet.

Områdets struktur och grönska
• Be� ntlig gatustruktur beträ� ande bredd, 

siktlinjer och fondmotiv bör bevaras.

• Äldre benämningar på hamnbyggnaderna 
bör bibehållas för förståelsen av historiska 
funktioner.

• Vid nya gatusträckningar i anslutning till 
området ska hänsyn tagas till de be� ntliga 
gatornas sträckning.

• Mörbylångaparken samt gamla hotellets 
park mot hamnbassängen bör inte mins-
kas.

Patina som visar på ski� ande användning
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Karaktärsbeskrivning:

Till karaktärsområdet Sockerbruket räknas den f.d. 
industrimarken där nu enbart ett par byggnader står 
kvar. Den största är sockermagasinet, som uppfördes 
som råsockerlager, numera fritidsgården Zokker. In-
till Zokker � nns en större silo samt en mindre bygg-
nad som var garage för brukets lok och verkstad. I 
marken kring dessa byggnader � nns vissa spår e� er 
transportjärnvägen. Söder därom ligger brukskonto-
ret Kamerala villan, som tidigare varit omgärdad av 
planteringar, men numera står fritt på en asfalterad 
yta. Vågbyggnaden från 1900-talets mitt ligger un-
danskymd bakom nuvarande ICA:s parkering. Dessa 
byggnader är synnerligen karaktärsskapande och kan 
genom att framhävas hjälpa till att de� niera detta 
område.

I detta karaktärsområde ingår även bostäder som 
uppförts för brukets räkning. Parkvägens tjänste-

mannabostäder väster om bruket uppfördes under 
1940-talet och består av 6 i stort sett identiska bo-
stadshus i en lummig miljö. På 1950-talet utökades 
tjänstemannabostäderna med ytterligare 5 tegelvillor. 
Här � nns även ett gemensamt garage och en gemen-
sam tvättstuga bevarade. Längs Bruksgatan norr om 
sockerbruket � nns äldre arbetarbostäder samt det 
s.k. kampanjehemmet där arbetare hystes under be-
teskampanjerna på höstarna.

Norr om sockerbruket � nns vallar av jord som ren-
sats från betorna som processades i bruket. Vallarna 
är nu bevuxna med buskväxtlighet och den kanal 
som löper från sockerbruket till hamnen tog en gång 
i tiden med sig rensvattnet till Kalmarsund.

Karaktärsområde: 

Sockerbruket
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

Lämningarna e� er sockerbrukseran:

• Renssjöarna med vallar

• Den stenskodda kanalen mellan dammen och sundet

• Zokker med sin silo i plåt

• Lokstallet

• Kamerala villan

• Nya betvågen

• Det bevarade stycket räls och intilliggande stengrund e� er den äldre betvågen
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Byggnadshistoriska värden
• Kamerala villan är ett tidstypiskt och 

välbevarat exempel på övergången mel-
lan 1910-talets nationalromantik och 
1920-talsklassicism.

• Sockermagasinet, i egenskap av välbevarad 
industribyggnad i rött tegel, är represen-
tativ för storskalig fabriksarkitektur från 
tidigt 1900-tal och är unik i sitt slag på 
Öland.

Samhällshistoriska värden
• Rensvallarna utgör tillsammans med kan-

alen tydliga och viktiga spår e� er socker-
brukets verksamhet och har därmed ett 
industrihistoriskt värde.

Symbolvärden
• Spåren av sockerbrukets inverkan på kö-

pingen är betydelsefulla ur ett lokalt per-
spektiv.

• Spåren e� er Sockerbolagets storhetstid är 
en stark symbol för en epok som sällan 
synliggörs i historieskrivningen. Spåren 
står som symbol för den kra� igt ökade 
e� erfrågan av socker under 1900-talets för-
sta häl� , vilken var resultatet av storskalig 
statlig propaganda för sockrets positiva 
e� ekter för hälsa och privatekonomi.

• Sockermagasinet, garaget och nya betvågen 
utgör de enda bevarade resterna av socker-
brukets äldre industribyggnader.

Pedagogiska värden
• Lämningarna i form av rensvallar har bild-

ats som resultat av hanteringen av betorna.

• Lämningarna e� er den äldre betvågen och 
rälsen utgör betydelsefulla spår e� er järn-
vägens dragning och dess funktion i sock-
erbrukets historia.

Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 

värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör i detaljplan skyddas mot rivning.

• Byggnader med klassi� cering särskilt högt 
värde (klass blå) eller högt värde (klass 
grön) bör förses med skyddsbestämmelser 
(q) och varsamhetsbestämmelser (k).

• Sockermagasinet bör förses med verksam-
hetsbestämmelser, så att framtida verksam-
heter anpassas till byggnadens kulturhisto-
riska värden.

• Byggnader med klassi� cering värdefull 
(klass gul) bör förses med varsamhetsbe-
stämmelser (k).

• Nya vägsträckningar kan med fördel följa 
historiska väg- och järnvägssträckningar.

• Ny bebyggelse på gamla hästhoppningsy-
tan i hörnet Skansgatan/Köpmangatan bör 
ej överstiga en byggnadshöjd på 2 vånings-
plan

Byggnadernas utformning
• Nya byggnader bör hålla hög arkitektonisk 

kvalitet.

Områdets struktur och grönska
• Äldre benämningar på sockerbruksbygg-

naderna bör bibehållas för förståelsen av 
historiska funktioner.

• I planeringen av området bör namngivning 
ske utifrån sockerbrukets verksamhet på 
platsen.

• Lämningarna på sockerbruksområdet bör 
ly� as fram och användas som miljöskapan-
de element i planeringen av området.

• Sockerbruksområdets kanal bör ly� as fram 
och förstärkas.

• Planteringar kring Kamerala villan bör 
återställas.
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Parkeringshus från sockerbrukstiden

Fd tjänstemannabostad Fd tjänstemannabostad 

Fläderallé på gamla rensvallarna
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Karaktärsbeskrivning:

Söder om Esplanaden � nns ett område för lättin-
dustri. Här används fastigheterna varierat. Vissa 
fastigheter har stora öppna ytor för upplag och min-
dre, enklare byggnader, medan andra fastigheter 
bebyggts med större hallar. Karaktäristiskt är att pro-
visorier o� a har permanentats och att exploateringen 
skett succesivt e� er behov, men utan sammanhållen 
planering.

Längs Köpmangatan � nns � era områden för handel 
och lättindustri. I sockerbrukets södra del, närmast 
norr om Köpmangatan, präglas miljön av en större 
livsmedelsbutik och en butik för verktyg, redskap 
o.dyl. för trädgård och lantbruk. Dessa verksamheter 
� nns i större rätblocksvolymer och har stora parke-

ringsytor i anslutning. Deras placering gör att läm-
ningar från sockerbruket, i form av spannmålsvågen 
och Kamerala villan hamnar i skymundan och stads-
bilden längs Köpmansgatan är här väldigt di� us och 
uppluckrad p.g.a. stora asfalterade ytor. Även områ-
det mellan Köpmangatan och Ölandsgatan utnyttjas 
till stor del för bilförsäljning och en bensinstation.

Längre västerut längs Köpmangatan åter� nns 
1960-talets handelscentrum i form av två lägre tegel-
byggnader med arkad mot Köpmangatan. Byggna-
derna uppfördes som ICA-butik respektive System-
bolag. Numera står den ena tom medan den andra 
innehåller apotek, begravningsbyrå och blomster-
handel.

Karaktärsområde: 

Lättindustri och handelscentra
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Storskalighet

• Stora öppna ytor för bilparkering

• Enplansbyggnader som upptar stor markyta och skapar tydliga framsidor och 
stora baksidor

• Centrumbyggnaderna vid Köpmangatan med deras tidstypiska arkad
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Samhällshistoriska värden
• Den succesiva för� yttningen utåt av Mör-

bylångas handelscentrum från köpingens 
torg är mycket tydlig. Bilens alltmer avgö-
rande roll i samhället avspeglas i livsmed-
elsbutikernas utvidgning och behov av 
parkeringsplatser.

• De två arkadbyggnaderna utmed Köp-
mangatan är representativa för sin tids 
arkitektur och behov. Funktionen att in-
rymma a� ärsverksamhet avspeglas i arki-
tekturen och de utgör en tydlig årsring i 
Köpmansgatans arkitektur från torget och 
österut.

Riktlinjer och förhållningssätt

Detaljplanering
• Nya byggnader och stadsplanering bör ta 

hänsyn till karaktären gällande material, 
volym och form i angränsande områden.

Byggnadernas utformning
• A� ärslokaler vid Köpmangatan bör ha bu-

tiksfronter med skyltfönster riktade mot 
Köpmangatan.

• Byggnadshöjd bör ej överstiga 2 vånings-
plan.

Områdets struktur och grönska
• Parkeringsplatser bör placeras koncentre-

rat bakom huvudbyggnaden.

Arkaderna på Köpmangatan
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Företagshuset på Köpmangatan

Bostad och ateljé på Köpmangatan
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Karaktärsbeskrivning:

Mörbylånga präglas av närheten till Kalmarsund och 
till odlingslandskapet. I Mörbylånga köping plan-
lades under 1860-talet en stadspark i anslutning till 
hamnen. Parken nyttjas idag av en förening och är 
öppen för allmänheten vid evenemang. I anslutning 
till parken � nns också två tennisplaner för motions-
spel. 

Området mellan hamnen och sockerbruket har 
utvecklats till ett bevuxet rekreationsområde för all-
mänheten, där det bl.a. � nns en � äderallé. Resterna 
från sockerbruket i form av den stenskodda renska-
nalen, rensvallarna samt en betvåg är mycket karak-
tärsskapande liksom övre delen av det ensmärke som 
står kvar i hamnområdets östra del.

Utmed Hamngatan i väster löper ett grönområde 
längs hela stranden. Grönområdet fortsätter mot 
Kalvhagen. Denna yta har ha�  olika funktioner, bl.a. 
har här funnits en skarpskyttebana. Stranden har 
även delats av från Kalvhagen i Esplanadens förläng-
ning västerut. Norr därom � nns en pump, en spol-
platta, en brandbrunn och en stubbkvarn, som rester 
som påminner om tidigare användning.

Nedläggningen av järnvägen skapade få lämningar. 
Tydligast är Ölandsgatans sträckning och det kvarva-
rande stationshuset.

Köpingens breda gator var från början gräsbevuxna 
med smala stigar i mitten. Idag är de asfalterade. 
Dock är stockrosplanteringar vanliga längs fasaderna 
i köpingen.

Köpingens utvidgningar under tidigt 1900-tal möj-
liggjorde större trädgårdar som i de � esta fall är 
häckomgärdade.

E� erkrigstidens bebyggelse planerades med in-
sprängda grönytor för rekreation och lek. Dessa bi-
drar till de enskilda kvarterens karaktär. Man anlade 
även en stor idrottsplats söder om Esplanaden, som 
berättar om vikten av idrott och rekreation inom 
folkhemsrörelsen. Denna idrottsplats ersatte en fot-
bollsplan som var belägen vid Köpmangatan, intill 
den grönyta som även användes för hästhoppning 
ända in på 2000-talet.

Områdena planerade under miljonprogramseran 
och 1900-talets sista decennier präglas av större, 
insprängda grönområden och i viss mån tra� ksepa-
rering med gång- och cykelvägar som binder ihop 
områden över gröna gränszoner. Under denna tid 
anlades även ett motionsspår i samhällets nordöstra 
del.

Karaktärsområde: 

Grönområden, rekreationsområ-
den och miljöskapande lämningar
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Faktorer med stor betydelse för områdets karaktär:

• Trädgårdarna i villaområdenas � era årsringar som i viss mån speglar tidens 
ideal och funktionella behov

• E� erkrigstidens insprängda grönytor i villaområdena

• Köpingens stadspark

• Industrihistoriska lämningar i grönstrukturen

• Den nära kopplingen mellan stadsbebyggelse, grönområden och hav
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Karaktärsområdets    
kulturhistoriska värden

Trädgårdshistoriska värden
• Trädgårdarna i villaområdenas � era års-

ringar speglar i viss mån tidens ideal och 
funktionella behov.

• Allmänna grönytor och parkanläggningar 
är uttryck för förändringen av stadbygg-
nadsidealen under 1900-talet.

Miljöskapande värden
• E� erkrigstidens insprängda grönytor i vil-

laområdena är typiska för sin tid och har 
stor betydelse för upplevelsen av dessa bo-
stadsområden.

Lokalhistoriska värden
• Namnet Kalvhagen lever vidare på områ-

det söder om köpingen, vilket har betydel-
se för förståelsen av den historiska använd-
ningen av marken.

Riktlinjer och förhållningssätt

• Strandpromenaden bör ej bebyggas annat 
än med mindre byggnader av komple-
mentkaraktär och bör ej heller trädplante-
ras eller växa igen.

• Kalvhagen bör ej bebyggas eller växa igen.

• Mörbylångaparken bör bevaras som park-
område och öppnas för allmänheten. Även 
scenen bör bevaras.

• Kanalen bör friläggas.

• Siktlinjer bör inte blockeras eller byggas 
igen.

• Möte mellan tätort och natur/landsbygd 
bör tydliggöras.

• Rekreationsområden och kulturhistoriska 
lämningar bör tillgängliggöras, ly� as fram 
och förstärkas med tydliga skyltar och kar-
tor.

• Alléplanteringar bör bevaras och återplan-
terings-/förynglingsplaner framtagas.

• Idrottsplatsen vid Esplanaden och lekpar-
ken vid Skolgatan/Hantverksgatan bör be-
varas och skyddas i detaljplan.

• Tidstypisk växtlighet, såsom parkträd, bus-
kar och perenner bör bevaras.

Möte mellan tätort och landsbygd

79



VA-PLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

K
ar

ak
tä

rs
om

rå
de

: G
rö

no
m

rå
de

n,
 re

kr
ea

tio
ns

om
rå

de
n 

oc
h 

m
ilj

ös
ka

pa
nd

e 
lä

m
ni

ng
arEkparken/lekplatsen vid korsningen Skolgatan/Hantverksgatan

Utsikt över Kalmarsund och betdammarna från fågeltornet i Bruksparken
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