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Delgivningskvitto
Land~kap:SnUiland

Län: Kalmar
Kommun: Vimmerby
Socken: Vimmerby
Fastighet: Vimmerby 3:3
()bjekt: RJUtängsparken

Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Byggnadsminnesforklaring av KäIIängsparken,
Vunmerby kommun
Beslut
Länsstyrelsen heslutar att fdrklara Vim.merby 3:3, Källängsparkcn, Vimrncrby
kommun, med utbredning enligt karta bilaga l. för byggnadsminne.
Beslutet her fattats med stöd av 3- kap 1 § lag (SFS !988:950) om k-ulturminnen tntn.
(KML)

Länsstyrelsen meddelar enligt § 2 samma lag töljande skyddsbestämmelser:

• Parken - det område som på karta tillhörande dessa föreskrifter avgränsats med röd
linje· fär inte utan Länsstyrelsens tillstånd ytterligare bebyggas eller på annat sätt
förändras så att dess kulturhistoriska värde minskar eller t6rvanskas.
• Parkens övergripande karaktär enligt Ulla Bodorffs förslag som en plats för vila,
rekreation, lek och samvaro är styrande för parkens framtida utveckling.
• Parken och dess växtmaterial ska underhållas och vårdas enligt en, av Länsstyrelsen
godkänd, vårdplan.
• Patkens karaktär och st:ru.k'1Ur med gångsystcm, terrasser. murar, trappor. pergola,
hägnader, damm samt lek- och spelplatser ska bevaras.
• Utgånget växtmaterial ska ersättas med arter och sorter med samma karaktär och
växtsätt enligt de överväganden som fmns beskrivna i rapport "Källängsparken i
Vimmerby" 2009-08·10. bilaga 3.
• Vid exteriör förändring av de i parken befintliga byggnaderna, malmstuga med
tillhörande uthus, pumphus, scen och tennlsbus, ska samråd ske med Länsstyrelsen.
Om det fll11ls skäl får Länsstyrelsen enligt 3 kap 14 § lagen (SFS 1988:950) om
kulturminnen mm liimna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid mot
skyddsbestämmelserna.
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Redogörelse rör ärendet
Fråga om att byggnadsminnesförklara V...älJängsparken på fastigheten Vimmerby 3:3,

Vimmerby kommun, väcktes 2007-03-05 av Mattias Nitterus.
Efter samråd menan ägaren, Vimmerby konunun och Länsstyrelsen kontaktades
professor Bengt Persson, Lund för att inför en eventuell byggnadsminnesförklaring
gönt ett utlåtande rörande Källängsparkens kulturhi::;wrhka värde. Utlåtandet förelåg
2007-12-14, bilaga 2.
Detta utlåtande låg sedan till gr'..!nd for en ytterligare fördjupning av kunskapen om
Källa!'lgsparken o~h dess arkirek1. Ulla Bodcrff. Under 2008 gjordes en inventering av
Landskapsarkitekterna l Lund AB. Denna rapport "i(allängsparken i Vimmerby" lag
färdlg 2009-08-10, bilaga 3.
Under hda processen från att fråga väcktt.::s om hy&:,onadsminnesförklaring fram tiU
etl förs!ag till beslut har samråd skett mellan äg~rna, Vimmerby kommun, professor
Bengt Persson och Länsstyrelsen.

Motivering
Kältängsparken anlades i böljan av 1950-talet efter ritningar av trädgardsarkitekt fila
Bodom, en av Sveriges främsta 1900-tals arkitekter_ Parken är anlagd i romantisk
funktionalism en stil som utvecklades i Sverige under 1940-S0-talet fila Bodorff tar till
vara platsens förutsättningar, integrer'd! flera olika funktioner och skapar ett romantiskt
men samtidigt funktioneUt rum för vila, rekreation, spel ocb lelc Alla funktioner är
sammanfogade i en tilltalande och samlande rumslig gestaltning.
Källängsparken har sedan den anlades inte genomgått några större förändringar utan M ett
mycket gott exempel på Ulla Bodorffs arbeten samt det parkideal som var rådande kring
1900--talets mitt i Sverige.
Sammanfattningsvis beskriver Bengt Persson Kä11ängsparkens värden på följande sätt:
"Sammantaget är Kä11ängspark~n itV nationeUt intresse som I'epresentant för en av landets
mest framstående trädgårdsarkitekter och täm.ligen unik som dels till största delen
genomförd enligt Ulla Bodorffs förslag och dels välbevarad och föga förändrad under de
drygt 50 är som gått sedan parken anlades. Den är också värdefuU som park frdn sin tid
och ett viktigt tidsdokument som ett exempel på den mogna stil som Sveriges
trädgårdsarkitekter arbetade i fram till 1950-talet och för de parker som anlades under
denna tid."
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Källängsparken ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö, nr 84 Vimmerby, i
Kalmar län.
Länsstyrelsen anst:r att Kä1längspark~il i Vimmerby är aii betrakta som kuJtUIhisiOriskt
syo!1erligen märklig och vä] uppfyller kraven för en byggnadsminnesförklaring enligt 3
kap 1 § lagen( SFS 1988:950) om kulturminnen mm.
Tbeslutet har antikvarie Ulla Ekberg varit föredragande och enhetschef Birgitta Eriksson
be!ilutande.

Hur man överklagar
Derta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilaga 4.

Enligt 3 kap 2] § lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen mm, gäller detta bes]ut
omedelbart även om det överklagas.

Bilaga

]. Karta med parkens avgränsning
2. Yttrande 2007-12-14
3. Rapport "Kiillängsparken i Vimmerby" 2009-08-10
4. Hur man överklagar
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SamhäUsbyggnadsenhettn
Vimmerby koII'..IIlur.. Be Klaren, Stadshuset, 59881 Vimmerby, bilaga 1-3
Bengt Persson, Svanegatan 10, 22224 Lund, bilaga 1-3
Riksamikvarieämbetet, bilaga 1-4
Kalmar läns museum, biiaga 1-3
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Med laga kraft till

Lantmäteriet. Oivisiuu 11skrivning, Box 39, 57521 Bksjö
Vimmert)y kommun
Lantwäteriet, Box 510.391 25 Kalmar
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