ARINGSÅS

Aringsås vision
I Aringsås skapar vi en naturnära, attraktiv boendemiljö byggd med
småländskt hantverk, lokala resurser och förnybara material.
Vi skapar hållbara bostäder för framtiden med livskvalitet för
boende och besökare.
Bebyggelsen placeras varsamt ner i naturen och Aringsås fortsätter
att vara ett område för rekreation och uteliv.

Allmän
platsmark +
kommunal
service
Den allmänna platsmarken präglas av en bevarad natur- och
skogskänsla. Vägar och gator rör sig organiskt genom området och
är oftast lagda med grus. Vägkanterna erbjuder mjuka övergångar
mot natur och växtlighet, och kantiga/raka former samt hårdgjorda
ytor undviks.
Gator och vägar gestaltas med så smal sektion som möjligt. Cyklar,
bilar och ofta även gående kan samsas på gator inne i området.
Platser och service etableras företrädesvis där det finns
naturvärden som kan lyftas fram och förstärkas.
Belysning, möblering av det offentliga rummet och formgivning
av kommunal service genomförs med hög kvalitet, och är
platsanpassat samt unikt för Aringsås.
Färgskalan är naturens och lågmäld, med vissa färgklickar för att
särskilt markera en allmän plats som då är formgiven med särskilt
hög arkitektonisk kvalitet.

Belvue Woodland Classroom av Studio Weave foto Jim Stephenson

Liasanden turistvei av Jensen og Skodvin Arkitekter

Tellus förskola av Tham & Videgård Arkitekter
foto Åke E:son Lindman

Chanteloup-en-Brie av Jean & Aline Harari
architectes foto Pierre-Yves Brunaud

Red Ribbon Park av Turenscape

Foto James Dawley

Råå förskola av Dorte Mandrup foto Adam Mørk

Äpplarö av Arrhov Frick arkitektkontor (arrhovfrick.se) foto Åke E:son

Kvartersmark
Kvartersmarken, bebyggelse samt dess nära miljöer, ska i varje
delområde präglas av just den platsens skogsbestånd och naturliga
förutsättningar. Övergripande för alla delområden gäller att husen
ska placeras in försiktigt i naturen och marken röras i så liten mån
som möjligt.
Arkitekturen ska vara i trä och i en färgskala som passar in i
naturen med grå, beige, gröna och tränära toner. Taklandskap och
fasadgestaltning ska vara varierad och gärna lekfull. Detaljerna
präglar intrycket i hög grad, och gestaltas med omsorg.
Området ska över tid innehålla en variation av bebyggelse; radhus,
parhus, låga flerfamiljshus och blandning av upplåtelseformer;
hyres-, bostads-, eller äganderätter.
Trädgårdar/privata platser intill husen är minimala. Istället är skog
och mark gemensam för alla boende och en kvalitet som bevaras
för framtida generationer. Det ska gå att ströva genom hela
området på kors och tvärs genom bebyggelsen.
Förråd, parkeringsytor och liknande formges i enlighet med samma
principer och bland natur. Hårdgjorda ytor och barriärer mot den
allmänna platsmarken undviks.

Lindö strand av Sandells-

Kyrkesund av Mattias Gunneflo foto
Åke Eson Lindman

Portola Valley av Walker Warner
Architects foto Matthew Millman

Ygne av Sandellsandberg

Emils Backe av Arkitektstudio Widjedal
Racki foto Åke E-son Lindman

Bosätt tävling konceptutveckling av Liljewall

Garden House av Tham & Videgård Arkitekter foto Åke
E:son Lindman

Havsvidden av Sandellsandberg

Kvarter Kvarnskogen av Brunnberg & Forshed
Arkitektkontor

