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samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning
samt ge bättre förutsättning för stringens mellan beslut. Kulturparken
Småland har på uppdrag arbetat fram ett underlag där specifika värden och utmärkande karaktärsdrag i bebyggelsen preciseras.
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Utifrån detta underlag har Alvesta kommun arbetat fram detta program
som sammanfattar Kulturparken Smålands resultat och ger riktlinjer för
framtida hantering av frågor kopplade till byggnadsutformning.
I dokumentet används tre nivåer av bevarandevärde. Vilken nivå en
struktur eller ett karaktärsdrag har getts baseras mestadels på den
bedömning som Kulturparken Småland har gjort.

Förvaltningen för samhällsbyggnad, enheter: Plan och Bygg &
Miljö

I dokumentet har enskilda byggnader, miljöer och bebyggelsegrupper
som bedömts ha bevarandevärde pekats ut.
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INLEDNING
•

Bakgrund

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en byggnad ha god
form-, färg och materialverkan (8 kap. 1 § pkt 2) och för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med
detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad
eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär (9 kap. 5 §). Vidare ska åtgärder
vara lämpliga med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset
av en god helhetsverkan (2 kap. 6 §) och en byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas (8 kap. 13 §).

Det innebär inte ett förändringsförbud, men för att avgöra om värden
är skyddsvärda bör dessa identifieras och fastslås med riktlinjer, för att
möjliggöra en välgrundad bedömning och skapa förutsägbarhet mellan
fastighetsägare och myndighet.
Vid kulörändring (9 kap. 5 §) kan bedömningen om väsentlig ändring
av byggnadens eller områdets karaktär vara svår. Stöd finns för att
värna byggnadstraditioner, enskilda byggnaders särprägel eller områdens enhetliga karaktär. Dock behövs förutsägbarhet, så att områdens
karaktärer som helhet kan värnas och utvecklas. Eftersom bygglovsplikten är villkorad behöver sådan information komma fastighetsägare
till känna innan en åtgärd vidtagits.

Ett varsamhetskrav i PBL anger att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och
tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap. 17 §).

Varsamhetskravet (8 kap. 17 §) syftar till att tillvarata värden och
kvaliteter i befintliga byggnader, där utgångspunkten är byggnaden
och byggnadens roll i sin omgivning. Det kan handla om hänsyn till
ursprungligt material, takutformning, färgsättning etc.

För att få ett bättre kunskapsunderlag kring bebyggelsemiljöns värden har Kulturparken Småland på uppdrag av Alvesta kommun arbetat
fram ett underlag där specifika värden och utmärkande karaktärsdrag
i bebyggelsen preciseras. Arbetet har inbegripit en kort arkivgenomgång varefter bebyggelsen studeras på plats. Rapportens resultat har
varit grunden för de ställningstaganden och riktlinjer som presenteras i
detta dokument.

•

Syfte

Syftet med underlaget är att understödja ärendehandläggning för
nämnden för samhällsplanering och nämnden för myndighetsutövning
samt ge bättre förutsättning för stringens mellan beslut. Riktlinjer kan
även utgöra underlag för en plan för skyddsvärda byggnader, enligt
kommunens Översiktsplan 2008.

Praxis i rättsfall
Det så kallade förvanskningskravet enligt PBL (8 kap. 13 §) innebär
att värden som gör en byggnad värdefull ska skyddas mot förvanskning. En större förändring kan vara möjlig om den anpassas till byggnadens utpekade värden och en bedömning krävs i varje enskilt fall.

Underlaget ska resultera i en lättöverskådlig rapport och digitala
GIS-skikt med avgränsade områden där bedömning av särdrag och
bevarandevärden i bebyggelsemiljöer tydliggörs.
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•

Läsanvisning

Moheda samhälles utveckling
Utpekade värden inom delområden
I avsnittet redogörs för exempel på några tidsperioder som fått 		
stort genomslag i bebyggelseutformningen i tätorten.

Karaktärisering och utpekanden med riktlinjer har gjorts i tre olika
kategorier: byggnader, miljöer samt bebyggelsestrukturer.
I kategorin byggnader kan hela byggnaden eller delar av byggnaden ha kulturhistoriska värden.

Riktlinjer
Riktlinjer är vägledande vid handläggning av exempelvis plan- 		
och lovärenden. I rapporten finns riktlinjer på;

		

I kategorin miljöer är det främst öppna ytor och karaktärsstarka
gaturum element som är viktiga utifrån historisk perspektiv eller för
förståelsen hur området gestaltats eller avgränsats.

generell nivå som gäller oavsett inventerade värden
och inom hela orten,

I kategorin bebyggelsestrukturer kan området som helhet vara
karaktärsskapande. Enskilda byggnader inom bebyggelsestrukturen
kan ha högre kulturhistoriskt värde än andra, dock utan att byggnaden
i sig bör pekas ut enskilt.

detaljerad nivå för respektive identifierad byggnad, 		
		
bebyggelsegrupp eller miljö och finns redovisade i 		
		delområden.

Konsekvenser
Redogörelse av de konsekvenser som detta program medför.
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MOHEDA SAMHÄLLES UTVECKLING
Innan järnvägen ankomst 1864 var Moheda ett mindre sockencentrum med marknadsplats och en mosaik av gårdar. Bebyggelsen har
ursprungligen vuxit fram utmed vägarna och, efter järnvägens tillkomst,
kring stationsområdet.

Moheda ligger i ett gammalt kulturlandskap där ån slingrar sig genom
samhället. Landskapet är kuperat och vägarna går i mjuka svängar.
Den gamla landsvägen mellan Växjö och Jönköping gick genom Moheda
och bebyggelsen växte fram utmed vägen.

Figur 2. Bebyggelseutveckling 1873

Figur 3. Bebyggelseutveckling 1932

Järnvägsstationen invigdes 1864. De förbättrade kommunikationerna
i kombination med tillgången till vattenkraft från dammar i Mohedaån
ledde till att nya industrier etablerades i socknen och samhällsbyggandet
tog fart. Bebyggelsen förändrades successivt från gårdsbebyggelse till
en tätare struktur med affärshus och bostäder.
Under första halvan av nittonhundratalet byggdes mestadels villor i
tidstypisk stil längs med vägarna.

Figur 1 1 - Moheda kyrka, 2 – Mohedaån, 3 – Landsvägen (i stort sett sammanfaller med Växjövägen), 4 – södra bron över Mohedaån, 5 – norra bron
över Mohedaån (källa: Lantmäteriet samt http://www.nah.se/sida1.html )
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År 1947 fick Moheda en stadsplan och samhället växte kontinuerligt,
mestadels kring det äldre vägnätet. Under perioden 1960-1980 genomgick samhället en snabb expansion. Antalet invånare fördubblades
och bebyggelsen bredde ut sig åt väster och sydost.

Det som främst kännetecknar Mohedas bebyggelse är den hänsynsfulla anpassningen till en varierande topografi och omkringliggande
natur. Mjuka gatulinjer slingrar sig genom ortens äldsta delar och
majestätiska tallar skapar vackra rumsbildningar.

Figur 5. Vy från Södragårdsvägen mot Mäster Skölds väg.

Figur 4. Bebyggelseutveckling 1959

Lokala arkitekter och byggnadsingenjörer står bakom många nybyggnationer mellan 1960 och 1980. Mest frekvent förekommande är
arkitekten Paul Ström som ritade några villor under denna period och
dåvarande stadsarkitekt Claes Knutsson som satt sin prägel på Mohedas bebyggelseutformning.
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GENERELLA RIKTLINJER
FÖR BYGGNADSUTFORMNING
•
Vid ändring av byggnader skall byggnadens värden och kvaliteter tas
tillvara. Varsamhetskravet gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov
eller inte, och gäller både den yttre fasaden och invändigt.
Utgångspunkten är att hänsyn ska tas till byggnaders karaktärsdrag.
Detta kräver i många fall att fastighetsägare inför ändring av en byggnad behöver införskaffa sig kunskap om:

Rutiner vid lovprövning och planläggning

Följande rutiner följs när en byggnad, bebyggelsegrupp eller miljö
finns beskrivna i detta program berörs vid lovprövning och planläggning:

När en byggnad är utpekad

• Byggnadens historiska och kulturhistoriska sammanhang och
hur det kommer till uttryck i byggnaden.
• Tidstypiska utföranden och tidigare användning.
• Byggnadens teknik, konstruktion och skick.

• Kontroll mot Smålands museums rapport 2018:16 vad som är
utmärkande för byggnaden samt vilka de övergripande värdena är.

Några exempel på hur varsamhetskravet kan tillgodoses är att använda material som fanns då byggnaden uppfördes, att göra ändringar
som går i samma anda som byggnadens ursprungsutformning samt
att restaurera hellre än byta ut. I vissa fall kan det vara svårt att finna
samma material idag som användes vid byggnadens uppförande. I
dessa fall kan materialet behöva ersättas, huvudsaken är då att byggnadens karaktär bevaras.

• Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17) och byggnaden får inte
heller förvanskas (PBL 8:13), vilket bör kontrolleras i kontrollplanen. Vid bygglovsgranskningen ska utredas om det som är värdefullt med byggnaden går förlorat vid den tänkta ändringen. Behöver
handläggaren hjälp med att göra den bedömningen kan ett kompletterande underlag begäras in, t.ex. en utredning av byggnadsantikvarie av vad som är värdefullt med byggnaden och om detta
går förlorat vid planerad ändring.

Detta program kan vara en hjälp för fastighetsägare att få kunskap
om byggnaders karaktärsdrag. Som ytterligare stöd kan man använda
äldre fotografier av byggnaden eller ta hjälp av beskrivningar av den
aktuella arkitekturstilen. Alvesta kommun kan bistå med stöd och bedömningar om en ändring av en byggnad uppfyller varsamhetskravet.

• Vid stora ändringar av en byggnad med höga kulturhistoriska
värden bör en sakkunnig i kulturvärdena kopplas till bygglovsprocessen. Den sakkunnige kan även ta fram en förundersökning som
utreder vilka karaktärsdrag som är värdefulla.

• Kontoll utförs på plats.
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• Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma eller
förvanska byggnaden. Vid kontakt med fastighetsägaren meddelar
handläggaren vilka ändringar som är okej ur varsamhetsaspekten
och gör en anteckning vad man kommit överens om. Vill fastighetsägaren ändå göra ändringar som bedöms vara ovarsamma eller
förvanska byggnaden kan det prövas i ett frivilligt bygglov för att
inte hamna i en situation där det blir ett tillsynsärende i efterhand.

• Behöver handläggaren hjälp med att göra den bedömningen
kan ett kompletterande underlag begäras in, t.ex. en utredning av
byggnadsantikvarie av vad som är värdefullt med byggnaden och
om detta går förlorat vid planerad ändring.
•Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis
Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.
När en byggnad ligger inom en miljö som är utpekad

• Fler ändringar kan bedömas vara en väsentlig fasadändring på
grund av byggnadens känslighet.

• Vid ny bebyggelse behöver hänsyn tas till det som är värdefullt i
miljön (PBL 8:13).
• Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis
Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.

• Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis
Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.
När en byggnad ligger inom en bebyggelsegrupp
som är utpekad

Rutin vid planarbete
Vid planläggning av särskilt värdefulla byggnader eller områden
intill en sådan byggnad bör det utredas om byggnaden ska ges
skydd i detaljplanen.
Vid planläggning av miljöer som är utpekade i riktlinjer för byggnadsutformning ska det utredas om miljön kommer att skadas och
om den kan ges skydd i detaljplanen.

• Kontroll mot Smålands museums rapport 2018:16 vad som är
utmärkande för byggnaden samt vilka de övergripande värdena är.
• Kontroll utförs plats.
• Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17), det bör kontrolleras i
kontrollplanen.
• Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma. I de
fall då man, trots att åtgärden inte kräver bygglov, ändå har kontakt
med fastighetsägaren, meddelar handläggaren vilka ändringar som
är okej ur varsamhetsaspekten och gör en anteckning vad man
kommit överens om. Vill fastighetsägaren ändå göra ändringar som
bedöms vara ovarsamma kan det prövas i ett frivilligt bygglov för
att inte hamna i en situation där det blir ett tillsynsärende i efterhand.
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DETALJERADE RIKTLINJER
FÖR BYGGNADSUTFORMNING
Mohedas bebyggelse har inventerats av antikvarisk kompetens som
sammanställt en rapport, ”Karaktärisering av bebyggelse i Moheda
tätort” (Kulturparken Småland, 2018:16).
Rapporten har varit vägledande för kommunens arbete med riktlinjer
för byggnadsutformning.

3

Fokus under inventering och i arbetet med riktlinjer för byggnadsutformning har i första hand varit på bostäder.
Karaktäriseringarna och riktlinjerna har utarbetas efter en indelning av
Mohedas bebyggelse i fem olika delområden enligt kartan på denna
sida.

2

1. CENTRUM
2. VÄSTER

1

4

3. NORR
4. ÖSTER
5. SYDOST

5
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Flygfoto Moheda 1957

•

Nivåer av bevarandevärden
• Struktur eller karaktärsdrag ska bestå, har högt bevarandevärde: Strukturen och/eller karaktärsdrag är mycket värdefulla
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och förändringar som leder till
att uttrycken försvagas ska inte tillåtas.

I arbetet med att bedöma strukturers eller karaktärsdrags värden utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv används i detta dokument tre nivåer av
bevarandevärden.
Alvesta kommuns bedömning av vilken nivå en struktur eller ett karaktärsdrag har getts baseras på de värden som Kulturparken Småland har
identifierat i sin rapport.

• Struktur eller karaktärsdrag bör bevaras/har bevarandevärde:
Struktur eller ett karaktärsdrag bör inte förändras betydligt då den
är värdefull utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.

Definitioner av nivåerna av bevarandevärden som används i rapporten
är följande:

• Struktur eller karaktärsdrag bör behandlas varsamt:
Vissa förändringar är möjliga, men förändring av den huvudsakliga
strukturen eller karaktärsdragen bör undvikas eftersom den har
värden utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
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CENTRUM
Karaktärsdrag
Fram till början av sextiotalet var området glest
bebyggt med gårdsliknande bebyggelse. Tecken
på områdets ursprungliga karaktär finns kvar på
norra sidan av Kyrkogatan, till exempel träden
längs med vägen och gårdshusen bakom huvudbyggnaderna. Prästgårdens placering vittnar om
den ursprungliga bebyggelsestrukturen och har
en kontinuerlig funktion i Mohedas samhälle.
I korsningen Växjövägen-Storgatan uppfördes
under sextiotalet lamellhus i varierande höjd efter
ritningar av Gösta Brügger och Claes Knutson.
Husens enkla, stilrena former, och fasader av rött
tegel skapar, trots områdets glesa struktur, en
enhetlig bebyggelsekaraktär i ortens centrala del.
Inom området finns det en välbevarad medeltida
kyrka omgiven av en kyrkogård med en mångfald
av träd- och buskarter. Den kulturhistoriska miljön
förstärkts av Mohedaån som ringlar igenom
området. Området erbjuder fina utblickar från
Södergårdsvägen då kyrkogården och parken är
låglänta i förhållande till södra gården.
(För mer information se Smålands Museum rapport 2018:16,
Karaktärisering av bebyggelse i Moheda tätort)
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Riktlinjer
1. Byggnaderna innehar stora arkitektoniska värden
och uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär som bör bevaras. Fasadbeklädnadsmaterial,
färgsättning och byggnadernas volymer bör bevaras.

4

1
2

1 1

1
1

1

3

2. Karaktärskapande miljö och tillhörande bebyggelse
med höga miljömässiga och kulturhistoriska värden
ska bestå.

1

3. Byggnadernas enkla linjer, tegelfasader och besläktade
uttrycksformer skapar en enkel och ändamålsenlig
bebyggelsestruktur som bör bevaras.

1
1 5
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4. Bebyggelsestruktur med historisk värde där flera av
de äldre husen har kvar sina uthus/gårdshus på fastigheten. Bebyggelsestrukturen bör bevaras.
5. Bebyggelsestruktur kopplad till den kulturhistoriska
miljön i Moheda centrum. Byggnadernas placering och
volymerna bör behandlas varsamt.

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

•

Byggnader

Fastighet Moheda 4:213, Prästgården. Den klassiska dekoren och
nuvarande färgsättning bör bevaras. Den tydliga axeln mellan husets
entré och kyrkogården samt de stora grindarna på bägge sidor av
Torpsbruksvägen tydliggör byggnadens ursprungliga funktion och bör
bevaras. Huset med tillhörande byggnader bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:105. Villa i jugendstil. Husets siluett,
färgskala samt öppningar med karaktäristiskt handblåst
glas är viktiga detaljer som bör bevaras.

Fastighet Moheda 1:4. Tidstypiska fönster tillför mycket
karaktär till huset. Huset bör bevaras.
Fastighet Moheda 1:14, Missionskyrka. Byggnaden bör bevaras. Vid
en eventuell renovering bör en restaurering av den ursprungliga färgsättningen övervägas.
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Fastighet Moheda 4:3. Byggnadens volym, takform samt fasadens enkla
linjer och färgsättning bör bevaras. Tillbyggnader eller ombyggnader måste
ske med stor varsamhet.

Fastighet 4:24, norra delen. Flerbostadshus ritad av stadsarkitekt Claes Knutson. Huset i dess nuvarande form bör
bevaras då det är av hög arkitektonisk kvalitet. Det är önskvärt att återskapa den ursprungliga utformningen på öppningarna, som framhävde de V-formade pelarna i markplan.
Tillbyggnader och ombyggnader avråds.

Fastighet Moheda 1:107, Resterna av Södergården, gårdskaraktär som förstärks av den parkliknande omgivningen. Byggnaderna bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:42. Husets siluett och fasadmaterial
bör bevaras då det tillsammans med huset i norra delen
av fastigheten Moheda 4:24 (bilden ovan) utgör en helhet.
Tillbyggnader eller ombyggnader avråds.
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•

Fastighet Moheda 1:46, Resterna av Södergården, gårdskaraktär som
förstärks av den parkliknande omgivningen. Byggnaderna bör bevaras.

Miljöer

Kyrkmiljö ska bestå.

Kyrkmiljö. Moheda kyrka med kyrkogård samt omgivande miljö är av hög
kulturhistorisk värde och har högt bevarande värde och ska bestå.
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•

Bebyggelsestrukturer

Fastighet Moheda 4:209, Byggnadernas enkla linjer, tegelfasader och besläktade uttrycksformer skapar en enkel och ändamålsenlig bebyggelsestruktur som
bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:209, Kvarter med närservice, bostäder samt brandstation.
Byggnadernas enkla linjer, tegelfasader och besläktade uttrycksformer skapar
ändamålsenlig bebyggelsestruktur som bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:209, Bebyggelsen bör bevaras (se beskrivning ovan).

Fastighet Moheda 4:96. Husets siluett och tegelklädda fasader bör bevaras.
Platsens betydelse som ortens centrum kan förstärkas genom planteringar och
utrustning av utemiljö.
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Norr om Kyrkogatan. Bebyggelsestruktur med historisk värde. Byggnaderna
är karaktäristiska för bebyggelsemönstret vid tiden då de uppfördes och bör
bevaras. Träden längs med husen utgör en återstående del av en tidigare allé
till kyrkan och bör bevaras.

Västra Järnvägsgatan. Bebyggelsestruktur kopplad till samhällsutveckling i
Moheda centrum. Det gula och grå huset är emellertid fortfarande affärshus och
bör behandlas varsamt.
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VÄSTER
Karaktärsdrag
Inom området finns en stor variation av samhällsfunktioner och arkitektoniska uttryck. Områdets struktur har
förändrats över tid, men inrymmer särpräglade och välbevarad bebyggelse från olika tidsepoker.
Delar av gårdsbebyggelsen inom området finns fortfarande kvar och skapar en karaktäristisk miljö tillsammans
med omkringliggande bebyggelse.
Gräsytan vid Mohedas västra entré, mellan Slätthögsvägen och Marknadsvägen är den gamla marknadsplatsen
som har haft en stor betydelse för orten i många århundkonektionslinje raden och som är en av de äldsta bevarade strukturerna
i samhället.
Bebyggelsen intill Marknadsvägen, Mäster Sköldsvägen
och Alvestavägen indikerar de historiska vägsträckningarna som har haft en stor betydelse för samhällsutvecklingen.
Inbäddade i villaområdena finns karaktärsstarka kedjeoch radhuslängor, utformade i en sammanhållen byggnadsskala och med samordnade fasadmaterial. Husen
ritades av lokala arkitekter och har höga arkitektoniska
värden.
(För mer information se Smålands Museum rapport 2018:16,
Karaktärisering av bebyggelse i Moheda tätort)
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norra delen

Riktlinjer

4

1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär som bör bevaras.
3. Karaktärskapande miljö med höga kulturhistoriska
eller estetiska värden bör bevaras.

1

5
3

4. Karaktärskapande miljö som har potential att
stärka kulturhistoriska värden bör behandlas
varsamt.

1
13

5. Bebyggelsestruktur och byggnadernas volymer, enhetlig färgsättning samt placering i förhållande till gatan ska bestå. Större tillbyggnader
och yttre ombyggnader avråds.

5
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Riktlinjer
södra delen

6

1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär som bör bevaras.

6
6
3

2. Industribyggnad i tidstypisk utformning. Byggnaden utgör ett landmärke som syns även på långt
håll (t.ex. från Klockmakarevägen på östra sidan av
järnvägsspåret) och bör bevaras. Siktlinjer mot
byggnaden samt byggnadens omgivning bör
behandlas varsamt för att inte fördärva intrycket.

6
2
1

3. Karaktärskapande miljö med höga kulturhistoriska
eller estetiska värden bör bevaras.

6
1
4
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1

4. Karaktärskapande miljö som har potential att
stärka kulturhistoriska värden och bör behandlas
varsamt.
6. Bebyggelsestruktur kopplad till den kulturhistoriska miljön i Moheda. Byggnadernas placering och
volymerna bör behandlas varsamt.

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Byggnader

Byggnaden (Moheda 1:42) sett från öster (vy från Växjövägen)

Fastighet Moheda 1:29. Välbevarad uthuslänga med gamla detaljer. Huset bör
bevaras. I bakgrunden syns ett landmärke (fastighet Moheda 1:42) som bör
bevaras.

Byggnaden på fastigheten Moheda 1:42 är belägen högre än ortens centrum
och är väl synlig från samhällets östra sida (vy från Klockmakarevägen).
Siktlinjer mot byggnaden bör behandlas varsamt för att inte fördärva intrycket.

Byggnaden (Moheda 1:42) sett från norr (vy från Rågvägen)
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Fastighet Moheda 4:204. En del av gårdsbebyggelse i korsning av Mäster
Skölds väg och Ådalsvägen. Huset bör bevaras.

Fastighet Moheda 2:78 Resterna av Mellangården. Mangårdsbyggnad med
omgivningen tillför mycket karaktär i området och bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:100. Karaktäristisk villa från 70-talet som bör bevaras.
Fastighet Moheda 2:45. Karaktäristisk villa från 60-talet som bör bevaras
(bild ref. Smålandsmuseum rapport 2018:16, s. 20).
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

•

Miljöer

Fastighet Moheda S:5 Den gamla marknadsplatsen (gräsyta idag) är ett registrerat fornminne och den äldsta bevarade strukturen i samhället. Marknadsplatsen har höga kulturhistoriska värden och bör bevaras. Gamla gatusträckningar
(grusade delar av häradsvägen) i närheten av marknadsplatsen får anses ha
högre kulturhistorisk värde än övriga och bör bevaras.

Fastighet Moheda 2:78 Resterna av Mellangården. Miljön tillför en parkliknande
karaktär och bör behandlas varsamt.

Fastighet Moheda 3:2 Norregårds omgivning vittnar om samhällets historia och
bör behandlas varsamt.

Fastighet Moheda 2:27. Lönn som tillför mycket karaktär till gaturumet bör bevaras (bild ref. Smålandsmuseum rapport 2018:16, s. 21)
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Bebyggelsestrukturer

Husen norr om Marknadsvägen. Bebyggelsestruktur bör behandlas varsamt. (Se beskrivning nedan)

Husen längs med den gamla häradsvägen förstärker dess betydelse och vittnar om det forna bebyggelsemönstret. 		
Bebyggelsestruktur bör behandlas varsamt.

Fastighet Moheda 4:204. Gårdsbebyggelse i korsning Ådalsvägen och Mäster
Skölds väg bör behandlas varsamt.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Radhuslänga ritat av Claes Knutsson, sammanhållen bebyggelse i identifierbar
färgskala med generösa gårdar på framsidan. Husens siluetter, volymer, färgsättning samt deras förhållande till gatan ska bestå.

Bebyggelsestruktur norr om Lärkgatan. Husens siluetter, volymer, färgsättning
samt deras förhållande till gatan ska bestå.

Rådshuslänga ritat av Claes Knutsson sett från öster.

70-tals sammanhållen småhusbebyggelse, söder om Lärkgatan, som tillsammans med huslänga på norra sida skapar ett intressant och unikt gaturum.
Byggnadernas volymer, siluetter och förhållande till gatan ska bestå.
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NORR
Karaktärsdrag
Inom området finns ett mycket varierat bostadsbestånd. Äldre bebyggelse är till stor del koncentrerad
längs med det äldsta vägnätet och husen är indragna från gatulinjen.
Kring 1950 byggdes sex hus som ligger något vinklade i förhållande till Vegbyvägen. Bebyggelsens
placering förstärker siktlinje mot en mangårdsbyggnad belägen norr om husen.

konektionslinje

På östra sidan av Vegbyvägen ligger Mohedas
hembygdspark med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den äldre jordbruksbebyggelse som finns på
västra sida av Vegbyvägen har höga kulturhistoriska
värden.
Norr om hembygdsparken ligger småhusområde
från 60- och 70-talen med tidstypiska kataloghus.
Hela området kännetecknas av varierande topografi,
med karaktärskapande höjdskillnader. Inslag av majestätiska tallar i höjdlägen förstärker intrycket.
(För mer information se Smålands Museum rapport 2018:16,
Karaktärisering av bebyggelse i Moheda tätort)
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norra delen

1
Riktlinjer

1

1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär som bör bevaras
2. Karaktärskapande miljö och tillhörande bebyggelse med kulturhistoriska värden ska bestå

4

A

B
4
4

5. Sammanhållen bebyggelsestruktur där huskroppar är placerade på ett karaktäristiskt sätt i
förhållande till gatulinjen. Bebyggelsensplacering
förstärker siktlinjer mot kulturhistorisk intressanta
miljöer (jordbrukslandskapet - siktlinje A, hembygdsparken - siktlinje B). Bebyggelsestrukturen
bör bevaras.

5

2
5

4. Bebyggelsestruktur kopplad till det gamla
bebyggelsemönstret längs det gamla vägnätet,
karaktäriserad av att byggnaderna är indragna från
gatulinjen och placerade på stora tomter. Byggnadernas placering och volymerna bör behandlas
varsamt.

4
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södra delen

4

4

1
1 1

Riktlinjer

1

1

1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär som bör bevaras

3

3. Karaktärskapande miljö med stor utvecklingspotential,
bör behandlas varsamt.

1

4. Bebyggelsestruktur kopplad till det gamla
bebyggelsemönstret längs det gamla vägnätet,
karaktäriserad av att byggnaderna är indragna från
gatulinjen och placerade på stora tomter. Byggnadernas placering och volymerna bör behandlas
varsamt.

4
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Byggnader

Fastighet Moheda 4:158. Villa med tidstypiska detaljer och utmärkande öppna verandan. Huset
bör bevaras.

Fastighet Moheda 4:8 Villa med karaktäristiskt tak bör bevaras. Fastighet Moheda
4:35 - industribyggnad. Industribyggnadens enkla linjer och färgsättning bör bevaras.
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Fastighet Moheda 2:6. Parstuga med gärdesgården bör bevaras.

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Fastighet Moheda 2:32. Bebyggelse som består av huset, tillbyggd växthus och
förrådsbyggnad bör bevaras.
Fastighet Vegby 13:40. Moheda bygdegård. Huset har höga kulturhistoriska
värden kopplade till bevarandegraden och den typiskt svenska byggnadstraditionen. Huset bör bevaras.

Fastighet Vegby 1:14. Gårdshus från tidigt 1900-tal bör bevaras.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Miljöer

•

Bebyggelsestrukturer

Fastighet Moheda 3:21. Hembygdsgården, karaktärsskapande miljö ska bestå.

Radhusbebyggelse med siktlinjer mot hembygdsgården. Bebyggelsen samt
siktlinjer bör bevaras.

En del av fastigheten Moheda 4:206, parkområde med ån. Grönt område med
stor utvecklingspotential bör behandlas varsamt.

Radhusbebyggelse samt siktlinjer bör bevaras. Vy från Hembygdsvägen.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Vegbyvägen. Vinklade i förhållande till gatulinjen hus framhäver gatans mjuka sväng. Husens förhållande till
gatan bör bevaras.

Husen sedda från söder. I en avslutning av siktlinje syns mangårdsbyggnaden från 1909 (fastighet MohedaRyd 1:6) Siktlinje bör bevaras.
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Bebyggelsekaraktär längs med Torpsbruksvägen

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Bebyggelsekaraktär längs med Torpsbruksvägen

Bebyggelsekaraktär längs med Torpsbruksvägen
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ÖSTER
Karaktärsdrag
Inom område finns ett mycket varierat bostadsbestånd. Den dominerande bebyggelsen har följt ett
tidigt expansionsmönster.
Den äldre bebyggelsen är till stor del koncentrerad längs med Östra Järnvägsgatan och Växjövägen som löper parallell med järnvägsspåret.

konektionslinje

Övrig bebyggelse består av hus som byggdes
upp under senare hälften av 1900-talet. I den
norra delen av området har bebyggelsen en mer
lantlig karaktär
Marken inom området närmast järnvägsspåret är
flack men höjer sig stegvis mot öster.
Bebyggelse belägen längs med Lingonvägen och
Klockmakarevägen erbjuder fina utblickar och
långa siktlinjer.
(För mer information se Smålands Museum rapport 2018:16,
Karaktärisering av bebyggelse i Moheda tätort)
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norra delen

3
2

2
Riktlinjer
1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär. Karaktäristiska detaljer bör bevaras.

4

2. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
potential att stärka den kulturhistoriska miljön, men
är nedgångna. Byggnaderna bör bevaras och i
möjligaste mån renoveras.
3. Karaktärskapande miljö med potential att stärka
den kulturhistoriska miljön och bör behandlas
varsamt.

4

4. Bebyggelsestruktur kopplad till det gamla
bebyggelsemönstret längs det gamla vägnätet, ofta
med karaktärsfulla uthus byggda vid tomtgränsen.
Uthus är karaktäristisk för bygden och associeras
med stationssamhällets framväxt. Byggnadernas
volymer och förhållande till gatan bör behandlas
varsamt. Uthus bör bevaras.

1
1
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södra delen

5

Riktlinjer

7

4
1
1 1

1. Byggnaderna har stora arkitektoniska värden och
uppvisar en tidstypisk utformning och ursprunglig
karaktär. Karaktäristiska detaljer bör bevaras.
4. Bebyggelsestruktur kopplad till det gamla
bebyggelsemönstret längs det gamla vägnätet, ofta
med karaktärsfulla uthus byggda vid tomtgränsen.
Uthus är karaktäristisk för bygden och associeras
med stationssamhällets framväxt. Byggnadernas
volymer och förhållande till gatan bör behandlas
varsamt. Uthus bör bevaras.

1

4

1
1

4

1

5. Sammanhållen bebyggelsestruktur där huskroppar är placerade enligt geometriska mönster
kring en gemensam innegård som är öppen mot
söder. Bebyggelsestruktur bör behandlas varsamt.

6

6. Bebyggelsestruktur bestående av tidstypiska
kataloghus från 1970, bör behandlas varsamt.

1

7. Miljö (gaturum element) stödmur i sten som
ger en särpräglad karaktär till gatubilden
bör bevaras.

1
11 1
1
1
37

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Byggnader

Fastighet Moheda 4:15. Villa Solhäll med uthus bör bevaras.

Södre kvarn, fastighet Nyekvarn 2:6 är en av Mohedas äldsta byggnader med
stor potential att stärka den kulturhistoriska miljön. Byggnaden bör bevaras och
i möjligaste mån renoveras i enighet med den tidstypiska utformningen. (bild ref.
Smålands museum rapport 2018:16)

Fastighet Nyekvarn 2:2. Nedgånget hus med stor potential att stärka den kulturhistoriska miljön i Moheda. Huset bör bevaras och i möjligaste mån renoveras i enighet med den tidstypiska utformningen.

Fastighet Moheda-Ryd 11:1. Moheda biograf är karaktärsfull byggnad som bör
bevaras.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Fastighet Moheda 4:33, hus från ca 1900 med tidstypiska detaljer, bör bevaras.

Fastighet Moheda-Ryd 1:42. Hus från ca 1950 med ursprunglig gestaltning bör
bevaras.

Fastighet Moheda-Ryd 1:6 samt del av fastighet Moheda-Ryd 1:22. Tidstypiska
hus som bör bevaras.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

Fastighet Moheda-Ryd 2:13. Hus och uthus med tydlig karaktär från sent 1800tal. Bebyggelsen bör bevaras.

•

Fastighet Moheda-Ryd 2:21. Villa som uppfördes efter sekelskifte 1900 bör
bevaras.

Miljöer

Fastighet Moheda 4:135, Stödmur i sten som bör bevaras. (bild ref. Smålandsmuseum Rapport 2018:16)
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Bebyggelsestrukturer

Bebyggelsekaraktär längs med Växjövägen (norra del). Resterna av gårdsbebyggelse i korsningen Växjövägen Banersgatan. Hus med karaktärsfulla uthus som bör bevaras.

Bebyggelsekaraktär längs med Östra Järnvägsgatan.

Bebyggelsekaraktär längs med Växjövägen.
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SYDOST
Karaktärsdrag
Inom område finns ett varierat bostadsbestånd.
Den äldre bebyggelsen är till stor del koncentrerad längs med en gammal vägsträckning (idag
Växjövägen) som förut var häradsväg mellan
Växjö och Berga vid Lagastigen.
Bebyggelsen kännetecknas av långsmala tomter
med bostadshus vända mot gatan och uthus/
gårdshus som ligger i den bakre delen av tomten.
Övrig bebyggelse uppfördes under senare år och
består av tidstypiska kataloghus.
(För mer information se Smålands Museum rapport 2018:16,
Karaktärisering av bebyggelse i Moheda tätort)
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Riktlinjer

4

1. Byggnaderna uppvisar tidstypisk utformning och
ursprunglig karaktär. Karaktäristiska detaljer för
tidstypiska utformningen bör bevaras eller i
möjligaste mån återskapas.

3

2. Karaktärskapande miljö med potential att stärka
den kulturhistoriska miljön och bör behandlas
varsamt.

1 1
1
1
2

3. Bebyggelsestruktur kopplad till det gamla
bebyggelsemönstret längs det gamla vägnätet, ofta
med karaktärsfulla uthus byggda vid tomtgränsen.
Bebyggelsestrukturen bör behandlas varsamt.

1

4. Enhetligt och sammanhållet bostadsområde.
Bebyggelsestruktur bör behandlas varsamt.

1

1
1
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Byggnader

Fastigheten Moheda Ryd 2:10 Hus som byggdes 1909 bör bevaras.

Fastigheten Moheda Ryd 2:11 samt Moheda Ryd 2:26 Mangårdsbyggnader från
sent 1800-tal som har kvar mycket ursprungskaraktär, bör bevaras.

Fastigheten Moheda Ryd 5:7 Hus från 1909 som har kvar mycket ursprungskaraktär bör bevaras.
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Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort
•

Miljöer

•

Bebyggelsestrukturer

Bebyggelsestruktur med långsmala tomter med bostadshus vända mot
Växjövägen och uthus/gårdshus som ligger i den bakre delen av tomten.
Bebyggelsestrukturen bör behandlas varsamt.

Fastigheten Moheda Ryd 1:16, gårdsbebyggelse från 1928 som bör behandlas
varsamt.

Grupphusområde ritades av Paul Ström 1974. Bebyggelsestrukturen bör behandlas varsamt.

45

Riktlinjer för byggnadsutformning – Moheda tätort

KONSEKVENSER
Riktlinjer är vägledande, men viktiga för den fortlöpande myndighetsutövningen inom PBL-området.
Om riktlinjerna följs kan stora kulturmiljövärden bevaras och förstärkas, vilket kan leda till mer karaktärsrika bostadsmiljöer och ökade
fastighetsvärden. Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt intressanta byggnader och områden kan även medverka till
att stärka Mohedas identitet.
Riktlinjerna kan möjliggöra förutsägbarhet inom lovgivning och förekomma svåra bedömningsutmaningar inom lovgivningsärenden.
Riktlinjerna kan, om de följs, skapa viss begränsning i föränderligheten
inom utpekade områden/fastigheter, men att upprätthålla och förädla
de identifierade arkitektoniska och kulturhistoriska värdena ska inte
medföra negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda.
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