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IntroduktIon

Arbetet fokuserar på att stärka stråk och platser som gör Vim-
merby mer attraktiv för både stadens invånare och dess besökare.  
Dokumentet är indelat i fem kapitel. Varje kapitel hanterar ett 
geografiskt område, identifierat och avgränsat utifrån områdets 
befintliga karaktär. De olika områdena presenteras med start i den 
centrala innerstaden, stadskärnan, och fortsätter sedan utåt.

I varje kapitel beskrivs utvecklingen av stråk som är av stor
betydelse för upplevelsen av området och som på ett logiskt sätt 
länkar samman stadens viktiga funktioner och besöksmål. 
Därefter presenteras ett par utvecklingsbara platser inom om-
rådet. En del av dessa platser är befintliga, men med en outnyt-
tjad potential. Andra platser upplevs inte som en plats, men de 
är angöringspunkter, övergångszoner och andra platser där rätt 
utformning skulle kunna påverka önskade flöden och stimulera 
till aktivare gaturum samt berika Vimmerby med variation och 
positiva upplevelser.

Vårt arbete har fokuserat på stråkens fasta utformning, dvs
rumsliga proportioner, materialval, vegetation och den fasta 
utrustningen. Dessa fasta delar byts sällan. Därför är det också 
extra viktigt att det finns en övergripande plan för dem. En plan 
som kan appliceras i varje delprojekt som genomförs i Vimmerby. 
Och som på sikt kommer att skapa en fin enhetlighet i staden.

Stråken presenteras med typsektioner, upplevelsevy, beskrivning 
av materialval samt beskrivning av belysning och ibland övrig 
utrustning. Belysning och utrustning skall ses som inspiration 
och valen utgår främst från en önskad estetisk karaktär. Val av 
utrustning och belysning bör vidareutvecklas i separata utrust-
nings- respektive belysningsdokument.  I dessa bör utrustningens 
funktion, estetik, drift- och underhållsaspekter utredas och vägas 
samman. 

Viktiga platser att utveckla identifieras och presenteras med ett 
visuellt smakprov på hur platsen skulle kunna upplevas. Försla-
gen ska ses som idégeneratorer och diskussionsunderlag som 
kan leda till att vidare riktlinjer för en gestaltning av platserna tas 
fram.

Bakgrund och syfte Inledning

Delområdena beskrivs mer detaljerat för stadskärnan. I de yttre 
stråken där man vanligen rör sig i ett högre tempo är det andra 
saker som blir viktiga för upplevelsen. De kapitel som beskriver de 
yttre delområdena har därför en lägre detaljeringsgrad.

Programmet är framtaget av
TENGBOMGRUPPEN AB genom

Sofia Sandqvist
Anna Gillström 
Elisabeth Hagströmer
Alice Johansson

För att stärka kommunens attraktionskraft som ett besöksmål året 
runt och för att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för de männi-
skor som bor här idag har Vimmerby kommun tagit fram gestalt-
ningsprogrammet ”Vackra Vimmerby”.

Det är ett rikt illustrerat programförslag där kommunens värde-
grund mod, ansvar och fantasi avspeglas. Programmet uttrycker 
Vimmerby ur ett trädgårdsperspektiv där vegetation och material-
val framhäver trädgårdsstaden.

Gröna områden knyts ihop med stadskärnan genom gång- och 
cykelvägar i gröna stråk. Stråken och platserna ska stimulera till 
aktivare gaturum där det ska finnas plats för lek och positiva upp-
levelser.

De gröna miljöerna gör inte bara staden attraktiv, utan även mer 
hållbar och bärkraftig mot klimatets påverkan, såväl idag som i ett 
framtida förändrat klimat.

Grönska i staden bidrar även till förbättrad luftkvalitet framför allt 
genom att lövträd helt enkelt absorberar partiklar på sina blad. 
Stadsgrönska kan också bidra till att minska buller som annars 
studsar på släta fasader och sprids över staden.

Genom att knyta ihop stadskärnan med ytterområden genom 
gröna stråk för promenad och cykel upplevs sträckan som kortare 
och man kanske väljer att ställa bilen och gå eller cykla istället. 
En tillgänglig och attraktiv grön miljö är en viktig förutsättning 
för vardagsrörelse och bidrar även till ett naturligt sätt att träffa 
andra.

Gestaltningsprogrammet är en plan som kan appliceras i varje 
delprojekt som genomförs i Vimmerby. Och som på sikt kommer 
att skapa en fin enhetlighet i staden. 

Gestaltningsprogrammet ska fungera som inspiration och vägled-
ning för alla att förvalta och utveckla miljön i Vimmerby!

Vimmerby den 22 juni 2015
Sara Dolk
Stadsarkitekt
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Gestaltningsprogrammet identifierar platser och stråk i Vimmerby 
som kan utvecklas och förstärkas och presenterar principer för 
utformning och inspiration till karaktärsstärkande utrustning. 

BÄRANDE IDÉER
Genom att utveckla och förstärka befintliga strukturer och  
platser skapas tydliga och karaktärsfulla kopplingar mellan 
stadens yttre entréer, målpunkter och stadskärnan. Ett samman-
hängande nätverk som stärker Vimmerby både som besöksmål 
och bostadsort. 

I Vimmerbys yttre områden gestaltas entrépunkter och viktiga 
stråk in mot stadskärnan för att bli tydliga och funktionella 
länkar mellan attraktiva målpunkter. Tydliga gatukaraktärer med 
trädalléer och trygga gång- och cykelstråk skapas där materialva-
let knyter an till stadskärnan historiska karaktär.  
 
Karaktären i Vimmerbys historiska och småskaliga stadskärna 
stärks och väldefinierade entréer skapar sammanhang mellan 
kärnan och omkringliggande områden.  

Gestaltningsprogrammet är en vidareutveckling av tävlingsförsla-
get Nyfiken Grön.

Nyfiken grön skapar ett nätverk av platser som anspelar på den 
småskaliga staden med dess trädgårdar. Genom att tydligt koppla 
ihop stadskärnan med de stora attraktionerna skapas en miljö som 
väcker nyfikenheten för Vimmerby och sträker staden som ett spän-
nande besöksmål och en inspirerande bostadsort. 

tydlIga kopplIngar och stärkta karaktärer

 Norrtull

 Prästgårdsrondellen

Tpl. Åbro

Storgatan/Lundgatan

 Väster tull

 Resecentrum

Järnvägsallén

GÄSTGIVAREHAGEN

KÄLLÄNGSPARKEN

KÄRNAN

ÅBRO

ALV

NÄS

Lundgatan

Prästgårdsgatan

Storgatan

ÅBRO

Åbroallén
Åbrovägen

N G  YFIKEN       RÖN
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Innehåll

Runt om staden/
Stadens entréer
s. 54

Stadskärnan
s. 7

Utvidgad stadskärna
s. 31

Trädgårdsstaden
s. 41

Sydvästra staden
s. 50

I den utvidgade stadskärnan skapas 
en starkare koppling mellan stadskär-
nan och attraktioner i området genom 
att tydliggöra viktiga stråk och platser. 

Stadskärnan får en mer sammanhållen 
karaktär, genom att utveckla de öst-
västliga gatorna och strategiska 
platser och entréer.

Den redan idag karaktärsfyllda 
trädgårdsstaden förstärks i sin  
läsbarhet och logik genom att arbeta 
med yttre entréer och gator in mot 
stadskärnan.

Verksamhetsområdet får en inre  
tydlighet genom gestaltning av  
Södra Industrigatan och Falkängs-
gatan.

Vimmerby som attraktion och 
besöksmål förtydligas genom att lyfta 
fram stadens kvaliteter längs med 
passerande vägar och vid strategiska 
infarter.





Sammanhållen karaktär i hela kärnan

STADSKÄRNAN
I det här avsnittet beskrivs hur stadskärnan får en mer 
sammanhållen karaktär, genom att utveckla de öst-
västliga gatorna och strategiska platser och entréer.



GESTALTNINGSPROGRAM VIMMERBY8

EN STADSKÄRNA FULL AV KARAKTÄR
Vimmerbys karaktärsfulla stadskärna är en attraktion i sig, både 
för Vimmerbybor och för besökare. De smala gaturummen med 
delvis medeltida dragning och den låga trähusbebyggelsen i klara 
färger ger stadskärnan en intimitet som känns välkomnande och 
spännande att röra sig i. Kyrkan på åsens topp kan ses från många 
håll i staden och är ett viktigt landmärke. 

EN GEMYTLIG SAMLINGSPLATS
Stadskärnans småhandel, inklusive en del butikskedjor, liksom 
café- och restauranglivet skapar ett attraktivt handelsområde som 
lockar tillresande utanför Vimmerbys gränser. Den begränsade bil-
trafiken, den intima skalan och omsorg för material gör området 
trevligt att röra sig i för mjuka trafikanter.

STADSKÄRNANS UTVECKLING
Med en gemensam utformning i hela stadskärnan som knyter 
an till den genuina kararaktären och småskaligheten som kän-
netecknar Vimmerby utvecklas en attraktiv stadskärna med en 
tydlig identitet. Med hjälp av grönska och ett gemensamt utryck 
i markmaterial och utrustning skapas en funktionell och trivsam 
miljö där nya välkomnande mötesplatser integereras i den befint-
liga strukturen. 

UTVECKLA GATOR I ÖST-VÄSTLIG RIKTNING
Stadskärnans gemytliga karaktär återfinns idag främst i Sevede-
gatan, Storgatan och Stångågatans östra delar runt Stora torget. 
För att ytterligare stärka stadskärnans attraktivitet och skapa sam-
manhang i centrum föreslås att gatukaraktärerna från de östra de-
larna förs vidare till de västra. Genom att utveckla Rönnbärsgatan 
till en fjärde attraktiv gata i östvästlig riktning kan karaktären av 
Vimmerby centrum utökas norrut och bättre koppla stadskärnan 
till omgivande områden.

UTVECKLING AV KÄRNANS KANTER/YTTRE ENTRÉER
Stadskärnans kanter mot omgivningen är viktiga för att skapa 
läsbarhet i staden. Idag är flera platser i stadskärnans utkanter 
otydliga i sin gestaltning och kommunicerar därmed närheten till 
stadskärnan dåligt. Det gör att avståndet till stadskärnan upplevs 
större än vad det egentligen är. För att göra Vimmerby stadskärna 
mer inbjudande för besökare och skapa logik inom staden är det 
därför viktigt att utveckla dessa platser.

stadskärnan
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LEDORD/MÅLBILD

SEVEDEGATAN

STORGATAN

STÅNGÅGATAN

RÖNNBÄRSGATAN

Sammanhållen karaktär i hela kärnan. 
Förstärk karaktären av den genuina småstaden i hela stadskärnan. 
Utveckla yttre entréer för att koppla ihop stadskärnan med omgivande områden. 

Förläng befintlig karaktär i östra Sevedegatan till västra Sevedegatan. 

Bevara befintlig karaktär. 

Skapa sammanhängande gaturum längs hela gatan.  
Förtäta mot järnvägen i västra delen.

Byt karaktär av att vara en baksida till att vara en del av centrum. 
Framhäv de tvärgående kopplingarna mellan Rönnbärsgatan och 
Sevedegatan. 

Se sida 10 

Se sida 12

Se sida 14
              

Se sida 16
                

STADSKÄRNAN - GATOR            SAMMANFATTNING
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STORA
TORGET

STADS-HUSET

NY BEBYGGELSE

VÄSTERTULL

storgatan

STORGATAN IDAG
Storgatan är den gata i centrum som har den mest genomförda 
karaktären av genuin småstad med träfasader och ett intimt gatu-
rum med beläggning av smågatsten i bågmönster. Insatserna för 
Storgatan är därför främst att bevara dess karaktär. 

gång
smågatsten

gång
smågatsten

enkelriktad körbana 
inklusive cykel
smågatsten

ca 5

8-10m

1,5-2,5 1,5-2,5

fasadliv fasadliv

PLANUTSNITT 1:200

INSPIRATION
Amplar med blommor bidrar med grönska och årstidsvariation i gaturummet. 

BELYSNING
Befintlig belysningsarmatur 
med historisk karaktär. 

gångbana

Smågatsten i bågmönster. Kantstöd mot körbana, 
borgmästarsten i granit. 

angörIng/parkerIng

Parkering längs med gatan är möjlig, men utmärks ej i 
gatubeläggningen.

körbana 
Smågatsten i bågmönster. 2 rader storgatsten avgrän-
sar mot kantstöd på gångbana.

belysnIng

Dubbelsidig belysning. Armatur sätts i gångbanans 
bakkant alternativt på fasad. Effekten av störande ljus 
in i bostäder beaktas.

skyltnIng

Där fasad gränsar till gata sätts skyltar på fasad. Där 
trädgård/tomtmark gränsar till gata sätts skylt i gång-
banans bakkant. 

grönska 
Gaturummet är för smalt för att rymma träd, men grön-
ska kan tillföras som klätterväxter eller amplar längs 
med gatan. Mycket av storgatans karaktär utgörs av 
fasaderna som möter gaturummet vilket bör värnas vid 
tillägg av vegetation. 

årstIdsvarIatIon

Sommartid kan delar av gatan stängas av för parkering 
och gröna platser skapas i gatan med sommarblommor 
och sittplatser för att stärka gåfartsområdet. 
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KANTSTÖD AV BORGMÄSTARSTEN OCH TVÅ 
RADER STORGATSTEN MOT KÖRBANASMÅTGATSTEN I BÅGMÖNSTER

DELAR AV STORGATAN KAN 
SOMMARTID STÄNGAS AV FÖR 
PARKERING OCH DÅ FÖRSES MED 
SOMMARBLOMSPLANTERINGAR 
OCH SITTPLATSER. 

INSPIRATION
Juldekorationer i gaturummet.

BEFINTLIG ARMATUR GENOM-
GÅENDE FÖR HELA GATAN

INTIMT GATURUM INRAMAT AV 
TRÄFASADER. 

AMPLAR OCH SKYLTAR KAN FÄSTAS 
PÅ FASAD

storgatan
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sevedegatan

 
gångbana norra sIdan

Beläggningar av mindre betongplattor eller mots-
varande som fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Bred kantsten i granit, borgmästarsten, mot körbana. 
Kant av smågatsten närmast byggnad.

gångbana södra sIdan

Smågatsten i bågmönster. Bred kantsten mot körbana, 
borgmästarsten, i granit. 

angörIng/parkerIng

Parkering längs med gatan är möjlig längs norra sidan. 
Parkering är utmärkt genom målning direkt på smågat-
stensbeläggningen.

körbana 
Smågatsten i bågsättning. Två rader storgatsten 
avgränsar mot kantstöd på gångbana.

belysnIng

Armaturer fästs på fasad, eller i gångbanans bakkant. 
Förslag på armatur: Stockholm från Ateljé Lyktan. 

skyltnIng

Skyltar på trottoar undviks eftersom utrymmet är 
begränsat. Trafikskyltar står idag i ytterkanten på den 
norra gångbana vilket ser rörigt ut. Skyltar slås ihop så 
att de blir färre och placeras i möjligaste mån på fasad.

För att utveckla Västra Sevedegatan till ett trevligare och mer 
inbjudande gaturum, samt för att skapa sammanhang mellan 
Sevedegatans östra och västra del föreslås att västra Sevedegatan  
utvecklas.

VÄSTRA SEVEDEGATAN

fasadlivfasadliv

6,52 3 2

gång
plattor

gång
plattor

möblerings-
zon

enkelriktad körbana 
med kantstensparkering

11,5 m

13,5 m

Storgatan 1:4000

PLANUTSNITT 1:200 VÄSTRA SEVEDEGATAN

gångbana

Gångbanorna på båda sidor får beläggning av samma 
typ som den norra gångbanan på östra delen av Seve-
degatan, dvs mindre och släta betongplattor. Kantstöd 
mellan gångbana och körbana byts ut till den bredare 
Borgmästarsten som finns i östra delen av gatan. Gång-
banans bakkant avgränsas av en rad storgatsten. Utrust-
ning placeras bakom denna gräns, alt på fasad.

körbana

Körbanan behåller sin asfaltsbeläggning men inramas 
med två rader storgatsten mot båda sidor gångbana. 

belysnIng

Enkelsidig belysning. Armaturer fästs på fasad, eller i 
gångbanans bakkant. Förslag på armatur: Stockholm 
från Ateljé Lyktan. 

vegetatIon

Det bredare gaturummet på västra Sevedegatan ger 
utrymme för en ensidig trädrad, som placeras i den nor-
ra gångbanans kant. Träden föreslås vara blommande 
t ex Japansk magnolia för att betona innerstaden som 
“finrum”. Utöver trädraden utvecklas fickparker där plats 
finns. 
 
skyltnIng

Skyltar på trottoar undviks eftersom utrymmet är be-
gränsat. Skyltar sätts på fasad eller i möbleringszon där 
utrymme finns. 
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Sevedegatan är idag uppdelad i två karaktärer. På Östra Sevedegatan 
är gaturummet intimt och beläggningen utstrålar omsorgsfullhet och 
kvalitet. Körbanan och den södra trottoaren består av smågatsten 
i bågmönster. Den norra gångbanan har tillgäng-lighetsanpassats 
genom att en mindre betongplatta används istället för smågatsten. 
Västra Sevedegatan har en bredare gatuprofil och är asfalterad. 
Det tilltalande gaturum som finns på Östra Sevedegatan försvinner 
därmed västerut.

ÖSTRA SEVEDEGATAN
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VISION VÄSTRA SEVEDEGATAN
Stadskaraktären fortsätter

VÄXTMATERIAL
Japansk magnolia
Magnolia kobus
Lyfter fram stadskärnan som 
finrum och blir en egen attraktion 
om våren.

INSPIRATION
Fickpark
Bidrar med grönska och vackra 
viloplatser.

FICKPARKFICKPARK JAPANSK MAGNOLIA

GÅNGBANA 
Betongplattor för god tillgäng-
lighet

UNDERVEGETATION AV LÅGVUXNA PERENNER.

KANTSTÖD AV BORGMÄSTARSTEN 
OCH TVÅ RADER STORGATSTEN I 
GRANIT

ENKEL RAD STORGATSTEN I GRANIT 
I GÅNGBANORNAS BAKKANT

sevedegatan
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stångågatan

STÅNGÅGATAN IDAG  
Stångågatan är liksom Sevedegatan idag uppdelad i flera karak-
tärer. Den östra delen kartaktäriseras främst av stadhuset från 
mitten av 1970-talet. Gatan är här belagd med betongplattor på 
gångbanorna, körbanan är asfalterad. Mellan Kyrkogårdsgatan 
och Klemens gränd omges Stångågatan av äldre trähusbebyg-
gelse och gaturummet är intimt men asfalterat både på körbana 
och gångbana.

I den västra delen av Stångågatan flyter gaturummet ut, den sö-
dra fasadlinjen/tomtgränsmarkeringen upphör eller dras tillbaka 
kraftigt samtidigt som gångbanan på den norra sidan försvinner.
 
För att skapa ett gaturum som hänger samman för hela Stångå-
gatan föreslås följande: VÄXTMATERIAL

Parklind
Tilia x europaea 

BELYSNING
Armaturer placeras i gångbanans 
bakkant alternativt i trädzon. 
Förslag på armatur: Stockholm 
från Ateljé Lyktan. 

12,5 m

privat trädgård

gång

framtida 
fasadliv

körbana inklusive cykel
smågatsten

träd och
parkering

6 2,522

PLANUTSNITT 1:200

gångbana

Dubbelsidiga gångbanor utmed hela Stångågatan. 
Gångbanorna får en beläggning av mindre betongplat-
tor. 
Mot körbanan en bred kantsten, borgmästarsten, i 
granit. 

Gångbanans bakkant avgränsas med en rad av stor-
gatsten.   Armaturer, skyltar etc placeras bakom denna 
gräns, alternativt på fasad.

körbana

Körbanan behåller sin asfaltsbeläggning men inramas 
med  två rader storgatsten mot båda sidor gång-
bana. Eftersom gatan är sparsamt trafikerad, skapas 
inte separata cykelbanor, utan körfältet beräknas vara 
tillräckligt för bilister och cyklister att dela på. 

belysnIng

Ensidig belysning. Armaturer placeras i gångbanans 
bakkant eller trädzon. Förslag på armatur: Stockholm 
från Ateljé Lyktan. 

vegetatIon

På den norra sidan binds trädraden samman i ett plan-
teringsstråk där även sittplatser kan inrymmas. Kant-
stensparkering inordnas mellan träden.
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INSPIRATION
Sittplatser inordnas i plan-
teringsstråket längs med 
gångbanan.   

INSPIRATION
Vimmerbys trädgårdar som 
kikar fram är en viktig karak-
tär som bjuder gaturummet 
grönska och variation.

MARKTÄCKARE
Lägre perenner och ett rikt 
lökflor smalnar av gatu-
rummet och ger en grön 
karaktär.

VISIONSBILD STÅNGÅGATAN
Gaturummet i den västra delen av 
Stångågatan där förtätning med 
modern trähusbebyggelse föreslås 
på den södra sidan.

NY TRÄHUSBEBYGGELSE 
LIVAR GATUKANTEN

TRÄDGÅRDAR SOM 
TITTAR FRAM

PARKERINGSFICKORTRÄDRAD I BÄDD AV 
LÅGA MARKTÄCKARE

FICKPARKSREMSA

DUBBLA RADER 
STORGATSTEN

BRETT KANTSTÖD I 
GRANITGÅNGBANA

FRAMTIDA FÖRTÄTNING
För att stärka västra Stångågatan som en del av stadskärnan 
föreslås förtätning med bostadshus i liten skala i den västra delen, 
gärna modern trähusarkitektur. Den nya bebyggelsens fasader 
ska liva mot den södra gångbanans ytterkant. 

stångågatan
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Coop-huset och en stor del av de andra fasader som omger 
Rönnbärsgatan idag är storskaliga och monotona i sitt uttryck. 
De bidrar på så vis till känslan av baksida och den brist på stadsliv 
som karaktäriserar Rönnbärsgatan idag. 

För att stärka Rönnbärsgatan som stadsgata bör därför en del av 
de här fasaderna göras mer intressanta. Det kan uppnås genom 
ombyggnad/tillbyggnad där lokaler, främst i gatuplan, riktar sin 
verksamhet mot gatan. Ett mindre ingrepp är att sätta på en ny 
yttre fasad på existerande, genom t ex  klätterväxter, grafiskt 
“tårtpapper” i stål eller genom att måla fasaden. Syftet är att bryta 
ner skalan och öka detaljrikedomen så att den passar ett prom-
enadtempo.

trädrad grön-/serverings-
/möbleringszon

>2,5 36,5 ca 51

12 m

16,8 m

gång gång

fasadliv
framtida
fasadliv

körbana inklusive cykel

rönnbärsgatan & gränderna mot sevedegatan

T.v. Ringköbing, Danmark. 
Här har en storskalig 
matbutik brutit ned sin 
fasad i mindre element 
för att skapa ett intressan-
tare gaturum som passar 
i stadens skala. T.h. “Tårt-
pappersfasad” i stål. 

INSPIRATION
Köpenhamn. Parkeringsgarage 
inklätt med ribbor och 
klätterväxter.

HANTERING AV EXISTERANDE MONOTONA FASADER

RÖNNBÄRSGATAN IDAG 
Rönnbärsgatan är en central gata i öst-västlig riktning. Men 
gatans karaktär skiljer sig från de övriga i stadskärnan. Rönn-
bärsgatan omges till stor del av större byggnadsstrukturer med 
monotona fasadpartier, inlastningszoner och stora parkeringsytor. 
Därutöver saknas omsorg i detaljer och material. Gaturummet  
upplevs därför storskaligt och gatan har karaktär av baksida.

VISION
Målet för Rönnbärsgatan är att den ska utvecklas till en del av 
stadskärnan och frångå den karaktär av baksida som den har idag. 
För att uppnå detta görs gatan mer stadmässig och tydlig i sin 
gatukaraktär med gångbanor på var sida om körbanan. Gaturum-
met görs också intimare genom att avgränsa dess utbredning 
med hjälp av en enkel trädrad på gatans norra sida. På sikt föreslås 
också förtätning utmed gatan.

Eftersom gatan är sparsamt trafikerad, skapas inte separata cykel-
banor, utan körfältet beräknas vara tillräckligt för bilister och 
cyklister att dela på.

PLANUTSNITT 1:200

gångbana

Beläggning med betongplattor eller motsvarande som 
fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Mot körbana 
en bred kantsten, Borgmästarsten, i granit. Gångban-
ans yttre kant (mot fasad eller trädrad/möbleringszon 
avgränsas av en rad storgatsten i granit.   

möblerIngszon

På den norra sidan breddas gångbanan där utrymme 
finns för att skapa möjlighet för sittplatser/uteservering 
i soligt läge. 

körbana

Asfaltsbeläggning. Två rader storgatsten avgränsar mot 
kantsten på gångbana. 

belysnIng

Ensidig belysning. Belysningsarmaturer fästs i gång-
banans bakkant alternativt på fasad. Förslag på arma-
tur: Stockholm från Ateljé lyktan. 

vegetatIon

På den norra sidan planteras en enkel trädrad med Ul-
lungrönn (se sid 17).

NU
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Gränderna omgestaltas för en tydligare tvärkoppling i 
stadskärnan.

VISIONSBILD RÖNNBÄRSGATAN

GRÄNDER MELLAN RÖNNBÄRSGATAN OCH SEVEDEGATAN
För att Rönnbärsgatan ska utvecklas till en del av stadskärnan, 
och frångå sin karaktär av baksida, är det viktigt att tvärkopp-
lingarna mellan Rönnbärgatan och Sevedegatan är tydliga och 
inbjudande. 

Utöver de tre tvärgående gatorna, Norrtullsgatan, Kyrkogårdsga-
tan och Sveagatan finns mindre gångvägar/gränder som förbind-
er de två gatorna. De gränderna är idag ganska anonyma och 
behöver ges identitet och göras inbjudande.

Gränderna mellan Rönnbärsgatan och Sevedegatan tydliggörs 
genom att deras markbeläggning (smågatsten i bågmönster) 
sträcker sig hela vägen mellan de två gatorna. Grändernas/
gångbanans beläggning läggs högre i beläggningshierarkin, dvs 
grändernas beläggning dras över t ex asfaltsytor på baksidor mot 
Sevedegatan.

Förbudsskyltar tas i största möjliga mån bort. Skylt att det är 
gångbana lyfts fram till respektive gata. Där gränden/gångbanan 
kantas av buskar/växter klipps de tillbaka, så att kopplingen mel-
lan gatorna blir tydlig. 

BRED TROTTOAR GEMENSAM KÖRBANA FÖR BIL-
OCH CYKELTRAFIK

PARK
OXENS TRÄDGÅRD

TRÄDRAD

KLÄTTERVÄXTER

mot norra sidan avgränsar gaturummet.

VÄXTMATERIAL
Ullungrönn
Sorbus’Dodong’ E

Ett medelstort träd 8-10 m högt. Exotiskt grönt 
bladverk och gulvita blommor i stora klasar.
Starka höstfärger i gult och orange/rött.

BELYSNING
Förslag på belysningsarmatur: 
Stockholm från Ateljé Lyktan

rönnbärsgatan & gränderna mot sevedegatan
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LEDORD/MÅLBILD
Sammanhållen karaktär i hela kärnan. 
Förstärk karaktären av den genuina småstaden i hela stadskärnan. 
Utveckla yttre entréer för att koppla ihop stadskärnan med omgivande områden. 

STADSKÄRNAN - ENTRÉER OCH PLATSER         SAMMANFATTNING

BRYGGARSTRÅKET OCH VÄSTRA ENTRÉEN

VÄSTERTULL

NORRTULL

SVEAGATAN/RÖNNBÄRSGATAN

NEDRE DROTTNINGGATAN

OXENS TRÄDGÅRD (RÖNNBÄRSGATAN/VÄSTRA TULLPORTSGATAN)

STORA TORGET

Se sida 21
               
 22 
 
  24
              
  25
 
  26
 
  27
 
  28
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Se sida 21
               
 22 
 
  24
              
  25
 
  26
 
  27
 
  28



GESTALTNINGSPROGRAM VIMMERBY20

entréer och platser

NEDRE 
DROTTNINGGATAN

NORRTULL

SEVEDEGATAN

STORA
TORGET

STADS-HUSET

NY BEBYGGELSE STÅNGÅGATAN

STORGATAN

STÅNGÅGATAN

RÖNNBÄRSGATAN

VÄSTERTULL

VÄLDEFINIERADE ENTRÉER OCH GRÖNA RUM
Idag är flera platser i stadskärnans utkanter otydliga i sin 
gestaltning och kommunicerar därmed närheten till stads-
kärnan dåligt. Det gör att avståndet till stadskärnan upplevs 
större än vad det egentligen är. För att göra Vimmerby mer 
inbjudande för besökare och skapa logik inom staden är det 
därför viktigt att utveckla dessa platser till tydliga entréer. 

Stora torget lyfts fram som Vimmerbys självklara mötesplats 
året runt och förslag ges på hur torgytan kan anpassas efter 
olika evenemang och behov. 

Entré

VÄSTERTULL

VÄSTRA STÅNGÅGATAN

STORA TORGET

NEDRE DROTTNINGGATAN

NORRTULL

OXENS TRÄDGÅRD

SVEAGATAN/RÖNNBÄRSGATAN
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Skala 1:2500

HULT
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ÄGEN

SEVEDEGATAN

BA
D

H
U

SG
AT

A
N

ÅBROVÄGEN

ÅBRO-PUBEN

STÅNGÅGATAN

STORGATAN

FICKPARKER

NY BEBYGGELSENY CIRKULATIONSPLATS

ÅBROALLÉN BRYGGARSTRÅKET

   
   

   
   

  V
IM

M
ERBYA

LLÉN

ÅBROALLÉN

YTTRE VÄSTERTULL

VÄSTERTULL

En koppling mellan stadskärnan Åbros bryggeri-
miljö och Stångån. Stråket blir en grön länk för 
gång- och cykeltrafikanter att röra sig i. Hanter-
ing av belysning är viktigt för att stråket ska vara 
attraktivt att röra sig i även kvällstid och därför 
belyses stråket separat. Förslag på armatur: Res-
idenza från Hess. 

...öppnas åter upp och kopplas 
mot Åbrovägen. Vimmerbys 
besökare kan åter ankomma till 
staden västerifrån med vy rakt in 
mot stadskärnan.

VÄSTER TULL
...blir en grönare plats med Bryg-
garstråket början, fickparker och 
gatuträd på gatorna mot 
centrum.

En ny högre byggnad markerar 
platsen och början av staden, se 
sid 22.

INFARTSPARKERING
bjuder till att ställa av bilen och 
uppleva stadskärnan i dess rätta 
tempo - till fots.

Intrycket av Vimmerby från Yttre Västertull 
blir grönare när Vimmerbyallén, Åbroallén 
och Åbrovägen får alléer. 

Grönytor mellan avfartsvägar gestaltas med 
björkar i kombination med stora ytor av 
högväxta perenner och buskar. Björkarnas 
stammar belyses (se sid. 39).

ST
Å

N
G

Å
N

bryggarstråket och västra entrén tIll staden 

Grönyta

Rekreativ grönyta/park

Planteringar

Utvecklingsbar tomt

GC-stråk

Bryggarstråket

Befintlig byggnad

Ny byggnad
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VÄSTERTULL IDAG
Västertull upplevs idag som en splittrad och dåligt omhänderta-
gen plats. Gatans körbana är välgestaltad med smågatsten i 
bågmönster, men gångbanorna och kanterna är bortglömda. 
Bensinmacken ger ett stökigt intryck.

VISION
När Åbroallén åter öppnas upp blir Västertull en viktig plats och 
en entré till stadskärnan. För att Västertull ska leva upp till denna 
dignitet krävs att platsen utvecklas.

Nuvarande byggnad där Sevedegatan och Storgatan möts, byggs 
om eller byts ut och blir högre. Den blir då ett viktigt blickfång 
vid ankomst från väst, som markerar stadskärnans början och ger 
tyngd åt Västertull.

Bryggarstråket, som sträcker sig mellan stadskärnan och Åbro, tar 
sin början i Västertull och tillför grönska till platsen.

BRYGGARSTRÅKETS BÖRJAN

UTVECKLINGSBARA TOMTER 
Dä Västertull återfår sin roll som port till staden blir 
fastigheterna mer attraktiva för handel. En förtät-
ning kan bidra till en tydligare entré.

FIN ENTRÉPLATS
Möjligt att skapa ett litet  
torg som port till staden.

BADHUSPARKEN

HULT
SF

RE
DSV

ÄGEN   
    

    
    

 B
RYGGARSTRÅKET

NY BYGGNAD
Den nya byggnaden markerar 
Västertull som plats, ett blick-
fång när man kör in i 
Vimmerby. 

En grön koppling mellan stadskärnan,Åbros 
bryggerimiljö och Stångån. Tillför grönska och 
identitet till Västertull.

SEVEDEGATAN

BA
D

H
U

SG
AT

A
N

ÅBROALLÉN

STÅNGÅGATAN

BLOMMOR

GATUKÖK

MACK

MACK

Skala 1:1000

STORGATAN

västertull

Grönyta

Rekreativ grönyta/park

Blommande planteringar

Utvecklingsbar tomt

GC-stråk

Bryggarstråket

Befintlig byggnad

Ny byggnad
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SEVEDEGATAN

FICKPARK

VISIONSBILD VÄSTERTULL

CYKELBANA

BRYGGARSTRÅKETS BÖRJAN

BLOMMANDE FRUKTTRÄD
Undervegetation av 
marktäckare och lågvuxna 
perenner.

NY HÖGRE BYGGNAD

VY MOT STORGATAN

BRETT KANTSTÖD AV GRANIT

Markerar Västertull som plats 
och ankomst till staden.

möter ankommande till 
staden.

västertull
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norrtull

För att förstärka kopplingen mellan Stora torget och Norrtull 
används ett genomgående markmaterial på Norrtullsgatan, över 
Rönnbärsgatan och på den övre nivån av Norrtull. Platsbildningen 
förstärks med en ny byggnad där (den nu rivna) byggnaden med 
Sandströms kafé förut låg. Nivåskillnaderna på platsen tas upp 
med trappor och planteringar.

För att Norrtull ska bli en trevligare plats att vara på måste Coop-
huset kommunicera bättre mer med sin omgivning. Coop-
fasaden bör öppnas upp mot Norrtull. Hörnet mot Västra tull-
portsgatan får gärna gestaltas lite högre, för att förstärka känslan 
av en port mot stadskärnan.

NORRTULL IDAG
Platsen Norrtull upplevs idag som splittrad, på grund av nivåskill-
nader och avgränsningar mellan platsens olika delar. Rondellen 
och den omgivande trafiken tar mycket plats både fysiskt och 
visuellt och ger platsen karaktär av väglandskap i stället för den 
viktiga entré till stadskärnan som den egentligen är. 

VISION

NY BYGGNAD PLATS FÖR 
UTESERVERING

KANT MOT VÄGEN NIVÅSKILLNAD

KOPPLING MOT STORA TORGET

NY FASAD

ramar in platsen. Kopplingen mellan Stora torget 
och Norrtull gestaltas med en-
hetligt material. Coop renoverar sin fasad.

Platsens nivåskillnad tas upp 
med trappor och växtbäddar.

Platsen ramas in med 
växtbäddar och träd.

STORA 
TORGET

COOP

RÖNNBÄRSGATAN

VÄSTRA TULLPORTSGATAN

NORRTULLSGATAN

VISIONSBILD NORRTULL
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Grönyta

Rekreativ grönyta/park

Planteringar

GC-stråk

Parkstråk

KORSNINGEN MELLAN SVEAGATAN & RÖNNBÄRSGATAN IDAG
Vid korsningen Sveagatan-Rönnbärsgatan upphör karaktären från 
Vimmerbys stadskärna abrupt, och man befinner sig plötsligt i 
ett parkerings- och väglandskap. Det gör att det är svårt att förstå 
hur nära stadskärnan man befinner sig när man vistas på platsen.
Parken på platsens östra del är uppskattad, men för att platsen som 
helhet ska vara lyckad och bjuda in besökare till stadskärnan, krävs 
ett helhetsgrepp.

VISION
Rönnbärgatans utveckling till en grönare gata med tydligare defini-
erat gaturum påverkar korsningen positivt. Längs med Lundgatan 
utvecklas ett parkstråk som kopplar samman centrum och Astrid 
Lindgrens värld (se sid 34). Parken vid korsningens östra sida blir en 
startpunkt för det stråket. Utvecklingen av parkstråket längs Lund-
gatan minskar gaturummets skala, vilket därmed också reducerar 
upplevelsen av väglandskap som finns på platsen Sveagatan/Rönn-
bärsgatan idag.

För att ytterligare markera platsen som en ingång mot stadskärnan 
föreslås att korsningen får en beläggning av smågatsten.

korsnIngen mellan sveagatan & rönnbärsgatan

ENTRÉN TILL STADSKÄRNAN 
Platsen accentueras av trädraderna 
och markbeläggning av smågatsten

PARK

PÄRONTRÄD
Längs med Lundgatan planteras en 
allé med päronträd.

TRÄDRAD LÄNGS MED 
RÖNNBÄRSGATAN

PARKSTRÅKET
Ett nytt gångstråk mellan stadskärnan och Astrid 
Lindgrens värld. Längs med stråket skapas om-
växlande rumsförlopp med t ex sittplatser och 
praktrabatter (se sida 34). 

VÄSTRA TULLPORTSGATAN

RÖNNBÄRSGATAN

KYRKOGÅRDEN
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N
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N
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EA
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ALBINS

ICA KVANTUM

PARKERING
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nedre drottnInggatan

BRETT KANTSTÖD I GRANIT
ETT BRETT GÅNGSTRÅK
Kopplar ihop stadskärnan med 
resecentrum

TVÅ RADER STORGATSTEN

NEDRE DROTTNINGGATAN IDAG
Nedre Drottninggatan utgör entrén till stadskärnan för de som 
ankommer till Vimmerby med tåg. Gatan har idag karaktär av 
baksida där betongmur och vägbommar skärmar av gatans sam-
manhang med stadskärnan.

VISION
Koppling förstärks med ett brett promenadstråk och öppnas upp 
visuellt. En ny byggnad markerar stadskärnans början och ger 
tyngd åt platsen som porten till stadskärnan. 

NY BYGGNADGRÖN FASAD FICKPARK VIKTIG KOPPLING MOT STADSKÄRNAN, KYRKAN
OCH KÄLLÄNGSPARKEN
Kopplingen öppnas upp fysiskt och visuellt.

Skala 1:3000
RESECENTRUM

KOPPLING MOT 
KÄLLÄNGSPARKEN

STORA TORGET

RÖNNBÄRSGATAN

NORR TULL

SEVEDEGATAN

STORGATAN

STÅNGÅGATAN

FICKPARKER
VISIONSBILD NEDRE DROTTNINGGATAN

Markerar platsen och 
ankomsten till staden.
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oxens trädgård

NY BEBYGGELSE PARK
OXENS TRÄDGÅRD

NY UTFORMNING 
AV RÖNNBÄRSGATAN

PARKERINGSPLATSEN MELLAN VÄSTRA TULLPORTSGATAN OCH 
RÖNNBÄRSGATAN
Karaktären av stadskärna upphör abrupt vid Västra Tullportsgatan 
och man befinner sig plötsligt i ett parkerings- och väglandskap. 
Det gör att det är svårt att förstå hur nära stadskärnan man be-
finner sig när man vistas på platsen. För att platsen som helhet 
ska vara lyckad och fungera som en innerstadsentré, krävs ett 
helhetsgrepp.

VISION
För att skapa en tydligare entré till stadskärnan och förstärka 
Rönnbärsgatans karaktär av att vara en del av stadskärnan, bör 
delar av parkeringsytan förtätas med småskalig trähusarkitektur i 
form av bostäder som kan kombineras med handel i bottenplan 
och gärna med en grön fickpark i nära anslutning. 

I korsningen Rönnbärsgatan och Kyrkogårdsgatan skapas Oxens 
Trädgård med utrymme för blomsterprakt, konstnärlig utsmyckn-
ing, lek och vila. Oxens trädgård utformas med inspiration från de 
trädgårdar som skymtar bakom plank och portar i stadskärnan 
samtidigt som namnet kopplar till Vimmerbys historia som viktig 
marknadsplats av oxar. 

VISIONSBILD OXENS TRÄDGÅRD
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Scen för uppträdanden, koncerter mm
Lekskepp

                                                                               Uteserveringar, uppsnyggade paviljonger.

Tändning av 
adventsgran.

Julmarknad
Granförsäljning.

Kräftskiva.

Höstmarknad.

Vårmarknad.

Blomsterfestival.

Påskträd pyntat av 
skolbarn.

Valborgs�rande.

Skolavslutning.

Nyårs�rande.
Julgransplundring.

Matfestival.
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stora torget

STORA TORGET IDAG
Stora torget är en redan idag en plats med många fina 
kvalitéer. Här för vi fram ett par åtgärder för att lyfta torget 
ytterligare.

Stora torget är Vimmerbybornas och besökarnas mötesplats 
årets runt. Här ska återkommande traditioner rymmas jämn-
sides med temporära event. Upplevelserna ska var rika och 
många, ett brett utbud som ger platsen och stadskärnan en 
puls. Detta kräver en flexibel torgyta med stort utrymme för 
olika typer av aktiviteter. 

VISION
Med hjälp av en ny markbeläggning, möblering, belysning 
och en grönskande stomme kan platsen ges en tydligare 
karaktär som samspelar med byggnaderna och närliggande 
gaturum samtidigt som utrymme ges för olika typer av 
evenemang och aktiviteter. 

Fokus placeras på de två märkesbyggnaderna och en god 
kontakt dem emellan. Två trädrader tillför struktur, grönska 
och årstidsväxlingar samtidigt som de stärker torgets 
huvudaxel. En gemensam markbeläggning som går över 
hela torgytan knyter ihop platsen. Beläggningen utformas 
så att trafik över torgytan tydligt sker på torgets och de 
gåendes villkor. 

TVÅ FRAMSTÅENDE KARAKTÄRER
I den norra delen skapas Vardagsrummet - en stor flexibel 
yta som kan anpassas efter olika aktiviteter. Här finns plats 
för sommarens uteserveringar, marknadsstånd och konsert-
er. Delar av denna ytan kan användas som parkeringsplats 
under vinterhalvåret de dagar då ingen annan aktivitet 
fyller torget. Vardagsrummet rustas som en teaterscen med 
osynliga fasta installationer och dold utrustning, stolphål, 
eluttag, vatten mm som gör rummet enkelt att omvandla.
 
Den södra delen formas som Finrummet - en mötesplats 
året runt med blomsterprakt, sittplatser, lekbart vattenspel 
och eldfontäner som gör att finrummet alltid har något 
extra att erbjuda.

HUVUDAXELN
Fri siktlinje i axeln mellan tor-
gets två huvudspelare:
Stadshotellet och Rådhuset.

TRÄD OCH PLANTERINGAR
Träd och med underliggande 
band av perennplanteringar 
stärker axeln mellan Stadsho-
tellet och Rådhuset och för in 
grönska och årstidsväxlingar 
på torget.

SAMMANHÄNGANDE 
MARKBELÄGGNING
En ny sammanhängande 
markbeläggning definierar 
torgets gränser .

TVÅ RUM I FIL
Vardagsrummet - Öppet rum med plats 
för  uteserveringar, scenframträdanden och 
marknadsstånd.

Finrummet- Fast gestaltad mötesplats med 
blomsterprakt, fasta konstinstallationer, lek-
bart vattenspel och eldfontäner som gör att 
finrummet kan erbjuda något extra året runt.
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VISIONSBILD ADVENTSHELG PÅ STORA TORGET

TORGETS STOMME MED 
TRÄDRADER OCH PLANTERINGAR

FINRUMMET
Sittplatser
Blomsterprakt
Lekfullt vattenspel
Eldfontän
m.m.

VARDAGSRUMMET
marknader
uteserveringar
konserter
nyårsfirande
m.m.

stora torget





UTVIDGAD STADSKÄRNA
Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan

I det här avsnittet beskrivs hur den utvidgade stads-
kärnan får en starkare identitet och en tydligare kop-
pling till stadskärnan och attraktioner i området, ge-
nom att tydliggöra viktiga stråk och utveckla 
strategiska platser.
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VIMMERBYALLÉN

KÄLLÄNGSPARKEN

LU
ND
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ATA
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VIKTIGA VARDAGSFUNKTIONER 
Området som i det här programmet kallas den utvidgade stads-
kärnan, ligger i direkt anslutning till Vimmerbys stadskärna, 
men skiljer sig starkt från kärnan i sitt rumsliga uttryck. Området  
domineras av stora byggnadselement utan (störrre) arkitektoni-
ska kvaliteter som flyter i alltför stora ytor, stora parkeringsytor 
och överdimensionerade vägstrukturer. Eftersom den handel och 
de parkeringsmöjligheter som finns i området är viktiga för de 
som bor i och omkring Vimmerby, är det viktigt att arbeta för att 
områdets yttre miljö blir mer inbjudande än vad den är idag.

CENTRUMNÄRA UTAN UPPLEVD KOPPLING
Distansen till stadskärnan är geografiskt liten men visuellt och  
upplevelsemässigt stor. Det finns i den utvidgade stadskärnan 
mycket lite som vittnar om hur nära stadskärnan man befinner 
sig. Om man inte känner till Vimmerby är risken därför stor att en 
under sitt Vimmerbybesök missar en stor del av stadens unika 
karaktär. En av Vimmerbys stora turistattraktioner, Astrid Lind-
grens värld, gränsar mot områdets norra del. Men eftersom den 
rumsliga logiken i området idag är så dålig, hittar många av ALV’s 
besökare aldrig in till stadskärnan.

LÄTTLÄSTA STRÅK OCH VÄGVAL
I områden med löst planerade ytor och stora flytande strukturer, 
är det extra viktigt att rörelsestråken däremellan fungerar som 
sammanhållande element. Genom att utveckla Vimmerbyallén 
och Lundgatan till tydliga och funktionella  stråk mellan attraktiva 
målpunkter kan logiken i den yttre stadskärnan stärkas. 

Vimmerbyallén är ett av de första intrycken av Vimmerby besöka-
re i bil möter. Idag finns en allé i dåligt skick i gatans västra del. För 
att Vimmerbyallén fullt ut ska leva upp till sitt namn och bli det 
tydliga stråk genom staden som namnet antyder, gestaltas gatan 
med en ny genomgående allé hela vägen mellan Åbrovägen och 
Prästgårdsgatan.

Lundgatan är kopplingen mellan stadskärnan och Astrid Lind-
grens värld. Här saknas idag framförallt en tydlig koppling för 
gång- och cykeltrafikanter. Gatans bredd ger utrymme för ett 
brett parkstråk på den östra sidan.

utvIdgad stadskärna

INRE ENTRÉER MOT STADSKÄRNAN
Platser som ligger på gränsen mellan stadskärnan och den 
utvidgade stadskärnan, är strategiskt viktiga för att skapa sam-
manhang och bjuda in till rörelse mellan områdena. Det är därför 
viktigt att de platserna ges en extra omsorg. Platserna i gräns-
området mellan stadskärnan och den utvidgade stadskärnan 
beskrivs närmare i föregående avsnitt (se sid 20).

0 100 200 500 meter

0 100 200 500 meter

0 100 500 1000 meter
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MÅLBILD 
Skapa logik i området genom att gestalta Lundgatan och 
Vimmerbyallén som områdets samlande element. Utveckla 
Lundgatan och Vimmerbyallén till tydliga och funktionella  
stråk.

LUNDGATAN
Astrid Lindgrens värld och stadskärnan länkas, med fokus på 
gång- och cykeltrafik, genom ett brett ensidigt parkstråk på 
gatans östra sida.

VIMMERBYALLEN
Viktigt första inttryck för besökare som ankommer med bil. 
Vimmerbyallén gestaltas med en ny genomgående allé hela 
vägen mellan Åbrovägen och Prästgårdsgatan.

KOPPLING MELLAN CENTRUM OCH KÄLLÄNGSPARKEN
Stråket förstärks och får ett grönare uttryck.

YTTRE VÄSTERTULL
Viktigt första inttryck för besökare som ankommer från väg 
23. Entréns uttryck blir grönare när Vimmerbyallén, Åbroallén 
och Åbro-vägen får alléer. Därutöver gestaltas grönytor 
mellan avfartsvägar för att markera att det är en entré mot 
staden.

Se sida  34 

Se sida  36 

Se sida 38 

Se sida 39

Källängsparken

Vimmerbyallén/Lundgatan 

Gränslandet mot stadskärnan

UTVIDGAD STADSKÄRNA                   SAMMANFATTNING 
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lundgatan

kyrkogårdgång trädzon träd- och
planteringszon

parkstråk
gångbana
och möblering

körbana

2 2 8 3 5-5,52

22-22,5 m
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PLANUTSNITT 1:200

VISION 
Lundgatan är den mest naturliga och kortaste 
vägen mellan Astrid Lindgrens värld och stads-
kärnan. För att tydliggöra denna koppling för 
besökare i Vimmerby, speciellt för gångtrafikanter 
och cyklister, skapas ett brett parkstråk på gatans 
östra sida.
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gångbana västra sIdan

Beläggning med betongplattor som fungerar i tillgänglighetsperspektiv. Gångbanans ytter-
kanter (mot fastighetsgräns respektive trädzon) avgränsas av en rad storgatsten i granit.  

dubbelsIdIg trädrad

På var sida av körbanan planteras en trädrad med päronträd, Pyrus Communis. På västra 
sidan planteras träden i gräs. Hela trädzonen på östra sidan är en planteringszon. Mellan 
träden planteras omväxlande buskar och lättskötta perenner, marktäckare. Båda trädzonerna 
avgränsas mot körbanan med kantsten i granit.

körbana 
Körbanan i asfalt. En rad med storgatsten ramar in var sida av körbanan mot kantstödet på 
trädzonerna.

parkstråket

Längs med stråket mot kyrkogården bildas ett omväxlande rumsförlopp med t ex sittplatser 
och praktrabatter. Gångbanan beläggs med betongplattor som fungerar i ett tillgänglighet-
sperspektiv. Gångbanans bredd varierar utifrån rumsbildningarna men är minst 2,5 m. 

Cykelväg anläggs närmast trädzon, beläggning av asfalt. Enkla rader av storgatsten avgrän-
sar cykelvägen mot trädzonen och mot gångbanan. Parkstråket med gång- och cykelbanan 
fortsätter ända fram till Astrid Lindgrens Värld och avviker från Lundgatan vid brandsta-
tionen.

belysnIng

Belysningsarmaturer placeras i trädzonen. Förslag på armatur: Victor från Thorn lightning 
(se sid. 36). I parkstråket är hantering av belysning viktig för att stråket ska vara attraktivt att 
röra sig i även kvällstid och därför belyses stråket separat. Förslag på armatur: Residenza från 
Hess. 
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VÄXTMATERIAL
Päron
Pyrus communis 

Längs med Lundgatan används  
päronträd som alléträd. En trädart 
som anspelar på den småskaliga 
trädgårdstaden. 

INSPIRATION
Frodeparken i Uppsala, ett park-
stråk med små inbjudande platser 
längs med vägen. Här lekskulptur. 

BELYSNING
Parkstårket belyses för att vara 
ett attraktivt stråk även kvällstid.  
Förslag på armatur: Residenza 
från Hess.

VISIONSBILD LUNDGATAN
Paradgatan mellan Astrid Lindgrens värld och stadskärnan med parkstråk 
och päronträdsallé. 

PÄRONTRÄDSALLÉ
planteras i marktäckande perenner

CYKELBANA

ICA KVANTUM

PARKSTRÅK 

RUMSBILDNINGAR 
LÄNGS MED STRÅKET
med sittplatser, planteringar 
mm. 

GÅNGBANA

lundgatan

LUNDGATAN
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vImmerbyallén

VIMMERBYALLÉN IDAG
Vimmerbyallén är en viktig entréväg både mot centrum och mot 
Astrid Lindgrens värld. Gatan är storskalig i sitt uttryck och 
upplevs för gång- och cykeltrafikanter som lång och enformig. 
Befintliga träd på östra delen av  Vimmerbyallén står i diken och 
verkar inte må bra. Efter rondellen vid Lundgatan upphör idag 
allén. För att skapa sammanhang och orientering bör allén sträcka 
sig längs hela Vimmerbyallén i framtiden.

VISION
En bland-allé av storvuxna trädarter föreslås, t ex parklind, kärrek, 
vårtbjörk, flikbladig silverlönn och turkhassel. Undervegetation 
av måbär, Ribes alpinum ‘Schmidt’.  Det är viktigt att träden inte 
sätts i ett dike (som dagens situation), då trivs de inte och blir 
aldrig stora.

18,5 m

8,5 33 4

körbanadike diketräd- och 
buskzon

träd- och 
buskzon

gång- och 
cykelbana
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PLANUTSNITT 1:200

körbana 
Körbana i asfalt. En rad med storgatsten ramar in var 
sida av körbanan mot trädzonerna.  

gång- och cykelbana på gatans södra sIda

På Vimmerbyalléns södra sida anläggs en gemensam 
gång- och cykelväg med asfaltsbeläggning. En enkel 
rad av storgatsten ramar in gång- och cykelbanan mot 
fastighetsgräns respektive trädzon.

dubbelsIdIg trädrad

På var sida av körbanan planteras en trädrad med un-
dervegetation av måbär. Båda trädzonerna avgränsas 
mot körbanan med kantsten i granit.

belysnIng

Belysningsarmaturer placeras i trädzon mellan träden. 
Förslag på armatur: Victor från Thorn lightning.

UNDERVEGETATION
Måbär
Ribes alpinum ‘Schmidt’

BELYSNING
Förslag på belysningsarmatur: 
Victor från Thorn lightning
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Parklind
Tilia x europaea 

Kärrek
Quercus palustris

Vårtbjörk
Betula Pendula

Flikbladig silverlönn
Acer saccharinum 
’Laciniatum Wieri’

Turkhassel
Corylus colurna

En variation av växtmaterial ger spännande årstidsväxlingar och 
de olika partierna ger variation och livfullhet i den långa allén.
Ytterligare en fördel med de blandade trädslagen är att allén är 
lättare att bygga ut etappvis över tid och står sig bättre mot träd-
sjukdomar. 

vImmerbyallén
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KÄLLÄNGSPARKEN/STPRGATAN
Källängsparken är en uppskattad plats för boende i Vimmerby. 
För att förstärka kopplingen mellan centrum och Källängsparken 
anläggs en fickpark i korsningen mellan Storgatan och Östra Tull-
portsgatan. Även Storgatans allé av körsbärsträd (se närmare sida 
44), förstärker kopplingen mellan centrum och Källängsparken.

kopplIng mellan centrum & källängsparken

PLAN KOPPLING MOT KÄLLÄNGSPARKEN

FICKPARK

KÖRSBÄRSTRÄD

ENTRÉ TILL KÄLLÄNGSPARKEN

STORGATAN

STORGATAN

KÄLLÄNGSPARKEN

Ö
STRA TU

LLPO
RTSG

ATAN

VISIONSBILD STORGATAN

Stråket förstärks och får ett grönare uttryck.

CENTRUM
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yttre västertull

Skala 1:2500

ÅBROVÄGEN

   
   

   
   

  V
IM

M
ERBYA

LLÉN

ÅBROALLÉN

Grönyta

Rekreativ grönyta/park

Planteringar

Bryggar-stråket

NY RONDELL

YTTRE VÄSTERTULL IDAG

ÅBROALLÉN
...öppnas åter upp och kopplas mot Åbrovägen.  Vimmerbys 
besökare kan nu ankomma till staden västerifrån med vy rakt in 
mot  stadskärnan. 

Infarten längs med väg 34 gestaltas för att bli en tydlig entré till 
Vimmerby. Grönytor mellan avfartsvägar planteras med björkar 
i kombination med stora ytor av högväxta perenner och buskar. 
Björkarnas stammar belyses för att skapa en välkomnande entré 
även kvällstid. Västra entréns uttryck blir också grönare när Vim-
merbyallén, Åbroallén och Åbro-vägen får alléer. 

VISION
Vimmerby som attraktion och besöksmål kan stärkas genom att 
lyfta fram stadens kvaliteter längs med passerande vägar och vid 
strategiska infarter. Yttre Västertull omgestaltas för att bli en tydlig 
entré till staden.

Infart från söder.

Infart från norr.

Bryggarstråket

Ankomst mot stadskärnan

INFARTER OCH STADSNÄRA PARKERINGSPLATSER

PLAN YTTRE VÄSTERTULL

INSPIRATION 
Trafikplats i Enköping. I det storskaliga trafiklandskapet har man 
arbetat med träd och högvuxna perenner och buskar.





TRÄDGÅRDSSTADEN
I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan 
karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin 
läsbarhet och logik, genom att arbeta med yttre 
entréer och gator in mot stadskärnan.

Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer 
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trädgårdsstaden 

BOSTÄDER OCH VARDAGSFUNKTIONER IDAG 
Området som benämns trädgårdsstaden innefattar ett ganska 
stort område med övervägande bostäder. Boende finns här i olika 
former, både flerbostadshus, radhus och individuella friliggande 
villor. Knutet till boendet finns också andra viktiga vardagsfunk-
tioner som skolor och dagis.
 
De friliggande villorna är en visuellt viktig karaktär för området. 
Byggnaderna är ofta individuellt utformade och ligger lätt till-
bakadragna från gatan. De omgärdas av ett lågt staket eller en låg 
häck och bakom avgränsningen syns ofta prunkande trädgårdar 
med bl a fruktträd, bärbuskar och syréner.

ATTRAKTIONER
Inom området finns flera attraktioner, viktiga både för vardags-
rekreation och för besökande i Vimmerby. Däribland Astrid Lind-
grens Näs, skogen vid VOK-stugan, Gästgivarehagen och Astrid 
Lindgrens värld.

YTTERKANTER OCH VÄGAR MOT STADEN
I områdets ytterkant går Lundgatan, omgiven av villaområden, 
grönområden och (stadsnära) skog. Gatans utformning och lång-
sträckthet ger den karaktär av transportsträcka. Från Lundgatan 
strålar flera större gator in mot centrum. 

VISION
För att lyfta fram och tillgängliggöra områdets attraktioner, samt 
för att skapa läsbarhet inom området och mot stadskärnan, läggs 
fokus för området på vägarna som strålar in mot centrum och 
deras korsningspunkter med Lundgatan. 

Korsningspunkterna är viktiga att utveckla och framhäva, för att 
bryta ned känslan av lång transportsträcka som finns på Lund-
gatan.  I kombination med de tilltag som görs på gatorna in mot 
centrum, kan korsningspunkterna då signalera att de är entréer 
mot staden.

LUNDGATAN

PRÄSTGÅRD
SG

ATAN

STORGATAN

DROTTNIN
GGATAN
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0 100 200 500 meter

0 100 500 1000 meter
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TRÄDGÅRDSSTADEN            SAMMANFATTNING

MÅLBILD
Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer.
Förtydliga områdets entréer och vägar in mot staden.

PRÄSTGÅRDSGATAN  
Utveckla gatans rumsliga uttryck och funktion. Viktigt att 
skapa bra möjligheter för gång- och cykeltrafik.

STORGATAN
Utveckla gatans rumsliga uttryck och funktion. Viktigt att 
skapa bra möjligheter för gång- och cykeltrafik.

PLATSER ATT UTVECKLA
Platser inom området, Astrid Lindgrens värld, Gästgivare-
hagen och Näs, är redan idag karaktärsstarka och väl-
fungerande. Platserna lyfts fram genom utvecklingen av 
gatorna, och ges därför ingen närmare beskrivning av 
utveckling.

Gästgivarehagen

Trädgårdsstaden

Astrid Lindgrens Näs

Se sida  44 

Se sida  46 
 

trädgårdsstaden 
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prästgårdsgatan

PRÄSTGÅRDSGATAN IDAG
Prästgårdsgatan är en viktig länk mellan Lundgatan
och stadskärnan. Gatan passerar den viktiga historiska  
platsen och turistattraktionen Astrid Lindgrens Näs.

Gatans södra del omges av trädgårdsstad med friliggande villor 
nära gatan. Den norra delen av gatan är öppnare med en mer 
tillbakadragen bebyggelse och grönytor närmast gatan.

VISION
En allé skulle samla gaturummet och skapa en visuell koppling 
mot centrum. Det relativt smala gaturummet i den södra delen 
(ca 14 meter), tillåter dock endast en enkelsidig trädrad. I gatans 
norra del, där gaturummet är bredare, finns utrymme för en dub-
belsidig trädrad. Träden föreslås vara ek, en referens till ekdungen 
vid Astrid Lindgrens Näs och det omgivande landskapet.

På Prästgårdsgatans västra sida anläggs en gemensam gång- och 
cykelbana.
 
MÖTE MED LUNDGATAN
Korsningen/rondellen där Prästgårdsgatan och Lundgatan möts 
förslås gestaltas med liknande, rustika material och växtval som 
längs med Prästgårdsgatan.

PLANUTSNITT 1:200

gångträdgård trädgårdgång- och 
cykelbana

körbanaträdzon

26,5

14 m

3,5 2

gångbana östra sIdan

Asfalt. Kantstöd mot körbana i granit.

körbana 
Körbana i asfalt. En enkel rad av storgatsten ramar in 
var sida av körbanan mot gångbana och trädzon. 

gång- och cykelbana

Asfaltsbeläggning. En enkel rad storgatsten avgränsar 
var sida av  gång- och cykelbanan

trädzon  
Skogsek, Quercus robur planteras i gräs. 

belysnIng

Belysningsarmaturer placeras i trädzonen mellan 
träden. Förslag på armatur: Victor från Thorn lightning.
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VÄXTMATERIAL
Skogsek
Quercus robur E fk Ultuna
Ekträden anknyter till det 
omgivande landskapet och ek-
backen vid Näs. 

TRÄDRAD AV EK.

GÅNG- OCH CYKELVÄG KANTSTÖD AV GRANIT.ENKEL RAD AV STORGATSTEN.

UNDERVEGETATION AV 
LÅGVUXNA PERENNER 
ELLER GRÄS.

BELYSNING
Förslag på belysningsarmatur: 
Victor från Thorn lightning

prästgårdsgatan
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storgatan

16,0 m

2 2 6,5 3,52

gångträdgård
gång- och 
cykelbanaträdzon körbana förgårdsmark

�erbostadshus

träd och
parkering

PLANUTSNITT 1:200

STORGATAN IDAG
Storgatan sträcker sig från Lundgatan hela vägen in i stadskär-
nan. Gatans dragning stammar delvis från medeltiden. Mot norr 
omges gatan av villor med trädgårdsstadens karaktär och mot 
söder flerbostadshus. Storgatan passerar Källängsparken och kyr-
kan, som båda är viktiga och identitetsskapande samlingplatser i 
Vimmerby.

VISION
Storgatans breda gaturum öppnar för en gestaltning med plats 
för goda förhållanden för gång- och cykeltrafik, en allé och en-
sidig kantstensparkering. Alltihop grepp som kan stärka Stor-
gatans identitet och skapa ett trevligare gaturum.

Alleträden föreslås vara fylldblommig fågelbär, Prunus avium 
‘Plena’.

MÖTE MED LUNDGATAN
Korsningen/rondellen där Storgatan och Lundgatan möts förslås 
gestaltas med liknande, rustika material och växtval som längs 
med Storgatan.

gångbana norra sIdan

Asfalt. En enkel rad storgatsten som avgränsning mot 
trädzon. 

trädzon norra sIdan 
Fylldblommig fågelbär, Prunus avium ‘Plena’ planteras i 
gräs/lågvuxna perenner. Kantstöd mot körbana i granit.

körbana 
Körbana i asfalt. En enkel rad av storgatsten ramar in 
var sida av körbanan. 

trädzon och kantstensparkerIng på södra sIdan

Fylldblommig fågelbär, Prunus avium ‘Plena’ planteras 
i gräs/lågvuxna perenner. Mellan träden finns plats för 
kantstensparkerade bilar. Kantsten mot körbana och 
mot kantstensparkering i granit. 

gång- och cykelbana på södra sIdan

Gemensam gång- och cykelbana med asfaltsbeläggn-
ing. Var sida av gång-cykelvägen avgränsas av en enkel 
rad storgatsten.

belysnIng

Belysningsarmaturer placeras i trädzonen mellan 
träden. Förslag på armatur: Victor från Thorn lightning. 

I den västra delen av Storgatan där stadskärnan börjar 
föreslås Stockholm från Ateljé Lyktan som armatur. Ar-
maturen ger skilda ljuskäglor för gatan och gc-vägen, 
vilket gör det intimare och tydligare prioriterat. 

VÄXTMATERIAL 
Fylldblommigt fågelbär
Prunus avium  ‘Plena’

Storgatan planteras med en allé av 
körsbärsträd som förstärker trädgårds-
upplevelsen. Sorten Plena har dubbla vita 
blommor och ingen fruktbildning. 
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VISIONSBILD 
Storgatan vintertid. 

GÅNG- OCH CYKELBANAUNDERVEGETATION 
Gräs/perenner

KANTSTENSPARKERING
Inryms mellan träden

DUBBELSIDIG TRÄDRAD
AV KÖRSBÄRSTRÄD

BELYSNINGSARMATUR
PLACERAS I TRÄDZONEN

KÄLLÄNGSPARKEN KAN VINTERTID 
INRYMMA ISBANA

storgatan





SYDVÄSTRA STADEN
I det här avsnittet beskrivs hur verksamhetsområdet 
får en inre tydlighet genom gestaltning av Södra 
Industrigatan och Falkängsgatan, samt hur områdets 
uttryck mot omgivningen kan tas om hand.

Inre tydlighet & yttre uttryck
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OMRÅDET IDAG
Sydvästra staden karaktäriseras av mindre verksamheter. Bygg-
naders placering på tomterna är baserat på varje verksamhets 
funktion och behov och ett sammanhängande grepp för området 
saknas. Genom att skapa en inre tydlighet blir området lättare att 
orientera sig i. 

FALKÄNGSGATAN
Falkängsgatans har en gestaltning som är passande för gatans 
läge i staden. Den relativt nyplanterade trädallén förstärker kopp-
lingen från Södra Ringvägen och centrum och understryker sikt-
linjen mot kyrkan på åsen. Den dubbelriktade gång- och cykelvä-
gen på västra sidan är en viktig länk mellan staden och mot den 
rekreativt populära Ceosvallen. För att lyfta fram Falkängsgatans 
nära koppling till centrum bör det yttre entrén markeras ytterlig-
are med t ex en konstnärligt utformad skylt mot stadskärnan.

SÖDRA RINGVÄGEN
Södra Ringvägen är den yttre entrén till hela industriområdet i 
sydvästra staden och det är viktigt att den ger ett välkomnande 
och estetiskt intryck. Ordnade planteringar och upprensning av 
Lillån längs nordöstra sidan av Södra Ringvägen skulle ge en bät-
tre balans och matcha det nyanlagda området sydväst om vägen.

CEOSVALLEN
Ceosvallen är en viktig rekreativ plats för många barn- och ung-
domar i Vimmerby. I korsningen Falkängsgatan/Södra ringleden 
mot Ceosvallen bör därför en säker gång- och cykelövergång an-
läggas för att säkerhetsställa en trygg gång- och cykelförbindelse. 

KRÖNSMON
Detta område iordningsställs för industri och externhandel och 
kommer att innebära att staden växer norrut. Krönsmon kommer 
att bli det första man ser av staden om man kommer norrifrån och 
det är mycket viktigt att den sida som ligger mot riksväg 40 ges 
ett stadsliknande intryck så man vet att det är här Vimmerby stad 
börjar. Bryggarstråkets karaktär bör fortsätta till Krönsmon via 
Åbrovägen för att knyta området till staden.

ÅBRO
Det tänkta Bryggarstråket som ska koppla ihop stadskärnan med 
Åbros bryggerimiljö och Stångån bör återges även inom bryg-
geriområdet. Området kommer tillsammans med Krönsmon bilda 
stadens västra industriområde.

sydvästra staden

CeosvallenFalkängsgatan med Vimmerby kyrka i fonden

0 100 200 500 meter

0 100 200 500 meter

0 100 500 1000 meter



51

8 32 1,50,5

15 m

körbana trädzon gc-bana skyltnings-
zon

fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

södra IndustrIgatan

VISION
Industrigatan gestaltas för att bli det element som skapar sam-
manhang i området för att underlätta orientering. En trädrad 
samlar gaturummet och en skyltningszon föreslås för att skapa en 
ökad tydlighet. 

PLANUTSNITT 1:200

VÄXTMATERIAL
Pelarformad ek
Quercus robur f fastigiata

gång- och cykelbana norra sIdan

Beläggning av asfalt.  En enkel rad storgatsten som 
avgränsning mot trädzon. 

trädzon norra sIdan 
Pelarformad ek, Quercus robur f fastigiata planteras i 
gräs. Kantsten mot körbana i granit. 

körbana 
Körbana i asfalt. 

belysnIng

Belysningsarmaturer placeras i trädzonen mellan 
träden. Förslag armatur: Victor från Thorn lightning.

skyltnIngszon

Skyltning sker inom fastighetsgräns i en gemensam 
zon längs med gatan för ökad tydlighet.

BELYSNING
Förslag på belysningsarmatur: 
Victor från Thorn lightning

U
TV

EC
KL

IN
G

SM
Ö

JL
IG

H
ET

ER



GESTALTNINGSPROGRAM VIMMERBY52



RUNT OM STADEN
I det här avsnittet beskrivs hur Vimmerby som attrak-
tion och besöksmål kan stärkas genom att lyfta fram 
stadens kvaliteter längs med passerande vägar och 
vid strategiska infarter.

Visa Vimmerbys kvaliteter
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VIMMERBY IDAG
Vimmerby har ett fint läge i den småländska mellanbygden med 
omväxlande skog, åker- och hagmarker. Vimmerby som stad är 
idag anonym utåt sett. Få, eller inga, av stadens attraktioner upp-
levs längs med de stora vägarna som passerar staden. Vägarnas 
och trafikplatsernas geometri och skala är utformade utifrån 
bilens hastighet och de tillägg som föreslås måste anpassas 
därefter. 

VISION
Vi föreslår att man lyfter och utvecklar fyra platser som stadens 
yttre entréer ; Östra infarten, Arlarondellen, Åkerborondellen 
samt Yttre Västertull (avfarten vid Åbroallén). Yttre Västertull är i 
större utsträckning en del av staden och sess utveckling är redan 
beskriven på sidan 39 i kapitlet “ Utvidgad Stadskärna”. 

De fyra platserna ska utformas som ett välkomnande avbrott i 
vägmiljön. De ska formas med en koppling till värden i Vimmerby 
och väcka intresse och nyfikenhet eller igenkänning hos den som 
passerar förbi.

LÄSBARHET OCH SKALA
Trots att hastigheterna är lägre i korsningspunkterna har bilisterna 
fokus på trafiken och vägen. Platserna måste utformas med hjälp 
av den breda penseln för att de enkelt ska uppfattas från vägen 
utan att bli en trafikfara.  Eventuella blomsterplanteringarna bör 
vara stora och sammanhängande, trädplanteringar tillräckligt 
många i grupp och ev konstnärliga utformningar anpassade i 
skala och detaljrikedom till vad man trafiksäkert hinner uppleva 
från vägen. 

runt om staden

                              Järnvägen

VÄG 23/34

VÄG 40

Vimmerbyallen

Södra ringvägen

Södra ringvägen
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VIMMERBYS UTROPSTECKEN

Vi skapar en lek med stadens symboler, eller 
skapar nya. I samråd med en konstnär kan man 
plocka upp en befintlig symbol för staden, ex 
ekorren från stadsvapnet eller skapa en ny 
symbol tillsammans med skolbarnen. 

Symbolen kan tolkas och ges ett lekfullt uttryck 
genom att placeras in vid de olika entréerna (och 
kanske runt om i staden) i olika skalor. På någon 
plats skymtas ekorrens svans, på en annan plats 
ses resterna av avgnagda kottar.  

INSPIRATION
Effektbelysning 

INSPIRATION
Visuellt skyltprogram

LYFT FRAM VIMMERBYS INRE KVALITETER

Genom ett skyltprogram med bilder snarare 
än text kan man visa upp visuella bilder av vad 
staden vill kopplas ihop med.  Fiktiva stadssilhuet-
ter kan skapas av viktiga bilder och platser, exem-
pelvis Vimmerbys stadskärna, Astrid Lindgrens 
Näs m fl vilka exponeras i en skala som anpassas 
till den passerandes hastighet. 

Nedan ett par bilder från Flens kommun där man 
med hjälp av lokala konstnärere tagit fram bilder 
av lokala motiv. Dessa bilder används både som 
skyltprogram vid tågstationen, längs vägar runt om 
i kommunen och av turistbyrån. 

BELYSNING

Den idé som väljs, utvecklas och appliceras bör 
ha en stark konstnärlig belysning. I det relativt 
mörka omlandet kring staden blir en konstnärlig 
ljussättning mycket effektfullt under kvällar och 
vintern, vilket sätter entrén ännu tydligare på 
kartan.

VIMMERBYS TRÄDGÅRDAR

Vimmerbys trädgårdsgrönska symboliseras redan 
vid stadsentréerna genom planteringar fruktträd. 
Fruktträd är en gammal symbol för trädgårdskul-
turen och tillsammans med de i gestaltnings-
programmet föreslagna fruktalléerna som leder in 
i staden blir de en del av stadens identitet. Sorter 
som föreslås är äpple, päron och körsbär.

Fruktträden planteras i stora grupper och sköts 
som kultiverade träd. Aplar beskärs så de får det 
odlade äpplets karaktäristiska silhuett. En silhuett 
som blir tydligt avvikande även vintertid och som 
tål att effektbelysas den mörka årstiden.

Nedan presenteras ett par grundidéer kring hur 
de fyra entréerna kan lyftas och kopplas till 
Vimmerby stad. 

Idéuppslag - temagestaltnIng vId stadens entréer

INSPIRATION
Fruktlund

INSPIRATION
Lekfulla symboler


