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En orts karaktär består av byggnader och av utrymmet mellan dem – det o% entliga rummet. I Hylte kommun har det o% entliga rummet till stor del 
vuxit fram slumpmässigt vilket i vissa fall orsakar ett mindre samspelt intryck.

Genom att skapa förutsättningar för utveckling av olika aktiviteter, verksamheter och attraktivt boende, kan kommunen erbjuda en bra livsmiljö åt alla samt 
locka till sig nya invånare. 

Inledning
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Vad är ett gestaltningsprogram?
Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det o% entliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och par-
keringsytor. 

Utrustning, belysning och utsmyckning kan samordnas med målet att förstärka det o% entliga rummets identitet och förmåga att fungera som samman-
hållande element i området.

Gestaltningsprogrammet omfattar även exempel på materialval, formspråk och färgsättning. Dessa ska tjäna som riktlinjer när man bygger nytt eller 
ändrar byggnaders utseende. I gestaltningsprogrammet motiveras de arkitektoniska principerna för byggnaders gestaltning, markens anordnande, natur- 
och parkmark samt gator.
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Gestaltningsprogrammets syften
Det & nns ett behov av ett gestaltningsprogram för kommunens tätorter, då avsaknaden av en genomtänkt strategi för det o% entliga rummet kan re-
sultera i ett splittrat och oroligt intryck. Den miljö vi vistas i påverkar vårt välbe& nnande. Genomtänkta och väl fungerande o% entliga rum kan höja 
livskvaliteten för boende och göra våra samhällen mer attraktiva.

Gestaltningsprogrammets intention är att:

– främja en sammanhållen och harmonisk miljö
– skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse och en genomtänkt miljö
– främja den lokala byggnadstraditionen
– värna om be& ntliga kvalitéer i bebyggelsen
– lyfta fram platsens identitet
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Det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, ge-
menskap och delaktighet i samhällslivet. En god miljö där vi värnar de 
förnybara systemen, möter behoven hos barn och ungdomar, en uthållig 
tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveck-
ling, där dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är 
sinsemellan beroende och förstärker varandra. 

För att kunna bevara vår miljö och standard samt göra förbättringar i våra 
samhällen, är det möjligt att med hjälp av planering bidra till en hållbar ut-
veckling. Detta gestaltningsprogram är ett planeringsmedel för att komma in 
på rätt spår och för att kunna uppnå hållbarhet i samhället.  

Gestaltningsprogrammet ska bidra till att förstärka Hylte kommuns kärn-
värden med avstamp i den fysiska miljön – och skapa livskvalité med tid för 
eftertanke. 
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Förutsättningar -
Hylte Kommun
Hylte kommun är Hallands enda inlandskommun beläget i två landskap, 
Halland och Småland. Hylte är en glesbygdskommun som fått sin prägel 
av vidsträckta barrskogar, omfattande sjösystem, många vattendrag samt 
stora våtmarker. På platser där vildmarken öppnar sig uppträder pitto-
reska byar i ett gammalt kulturlandskap, omgivna av odlad mark, stengär-
den, hagar och ängar. Denna variationsrikedom i naturen skapar attraktiva 
boendemiljöer med möjlighet till rika naturupplevelser och aktiviteter ute i 
det fria. Här & nns småskaligheten, kulturlandskapet, natur och vattenkon-
takten, men också närheten till serviceunderlaget i tätorterna. Här i Hylte 
kan man leva det goda livet!

Kommunen har drygt 10 000 invånare, där Hyltebruk är centralorten med 
cirka 4000 invånare. Torup och Unnaryd är efter Hyltebruk de största 
tätorterna med gamla anor som handelscentra.

En majoritet av kommuninvånarna bor i villor eller radhus men det & nns 
även ) erfamiljshus med hyreslägenheter i de större orterna.

En större del av kommunikationen i kommunen går via vägnätet, där 
riksväg 26, 150 och 870 är av störst betydelse för kommunen och dess 
invånare.

Det & nns relativt goda pendlingsmöjligheter i och utanför kommunen med 
buss eller med Krösatåget som har ett antal avgångar per dag, med stopp i 
Torup, Kinnared och Landeryd. Närmaste ) ygplats & nns i Halmstad. 

Pappersbruket Stora Enso är, vid sidan av Hylte kommun, den största arbetsgi-
varen i kommunen. Skogsnäringen och tillverkningsindustrin är andra viktiga 
näringar i trakten. Tätorterna, såväl som byarna i kommunen har ett rikt sam-
hällsliv med olika föreningar och cirklar. 
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Historik
Hylte är en ung kommun men det geogra& ska området har en lång historia 
som speglas i bebyggelse och landskap. Befolkningen kom hit redan för 
8000-9000 år sedan, lockade av de viltrika skogarna. 

Ån Nissan representerar en av kulturmiljöerna med anknytning till kommuni-
kation då den har utgjort en viktig transportled genom århundraden då både 
människor och gods har färdats längs dess vattenvägar. 
Hylte är också en gränsbygd, då den gamla riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark gick genom kommunen. Kultur- och minnesmärken vittnar om 
bittra fejder. I Hylte & nns skogs- och jordbruksmiljöer med gamla gårdar 
och kyrkbyar samt miljöer med anknytning till tidig industri, framför allt i 
Nissans dalgång. De större orterna har vuxit fram som knutpunkter mel-
lan viktiga kommunikationsleder, som t.ex. Torup, Unnaryd och Lande-
ryd, eller kring industrier som Hyltebruk och Rydöbruk.

Tack vare våra väl bevarade kultur- och bruksmiljöer kan vi på många 
platser i kommunen ”färdas genom tiden” och på det viset skåda våra röt-
ter och förstå vår historia. 
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Bebyggelsehistoria
I det Halländska inlandet har naturen inte givit underlag för storskalighet i 
jordbruket, gårdarna har inte e% ektiviserats på samma sätt som på slättbyg-
den, utan avvecklats i efterhand. De gamla husen har ofta fått stå kvar. Därför 
är det möjligt att hitta mycket välbevarad äldre bebyggelse i Hallands inland.
 
Närheten till och kontakten med det skogrika småländska landskapet och de-
ras timmerbyggnadstradition påverkade byggnadsskicket i Hallands inland. 
Husen är lite högre än i kust- och slättzonen, uppförda i 1 ½ upp till 2 plan och 
något bredare. Taklutningen är mer ) ack, vilket kan vara en naturlig följd av 
att det byggdes högre och bredare. De äldre husen har ofta en symmetrisk 
fasaduppbyggnad med centralt placerad dörr och ett fönster på ömse sidor. 
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Bevarande och förnyelse
Varje tidsperiod har satt sitt avtryck på landsbygden och i samhällena vilket 
har avspeglas i ett kulturhistoriskt värde. Det är inte bara de äldsta och mest 
utsmyckade byggnaderna och miljöerna som är viktiga att bevara. Även 
yngre hus eller till synes oansenliga byggnader har ett uttryck och en karaktär, 
material samt arkitektoniska kvalitéer som är viktiga för helhetsmiljön. De kan 
bidra till att bygga upp en kulturmiljö eller berätta en historia om bygden, 
om människor och verksamheter på platsen. Då byggnadens användning och 
utformning kan förändras över tid, ska ändringar utföras varsamt så att karak-
tärsdrag, byggnadstekniska och kulturhistoriska värden kan tillvaratas. 

Kulturmiljö Halland har gjort en kommuntäckande inventering med syftet 

att lokalisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Resultatet blev nya beva-
randeplaner för Hyltebruk, Rydöbruk, Torup och Unnaryd, vilka identi& erar 
karaktärsdragen i ett samhälle och dess historia. 

För de i bevarandeförslaget upptagna byggnaderna, bör rivning endast ske 
om tekniska undersökningar och förprojekteringar visar att ett bevarande 
inte går att genomföra. Inför rivning av en äldre byggnad utanför 
bevarandeplanernas ramar, ska en kulturhistorisk inventering genomföras.
Vid en eventuell förändring av bebyggelsen, bör byggnadernas ursprung-
liga utseende vara vägledande. Vid nödvändiga kompletteringar bör ny-
byggnad underordnas be& ntlig bebyggelse. 
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Tillgänglighet
Byggnader och allmänna platser ska vara tillgängliga året runt för alla 
medborgare, inklusive personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga. Tillgänglighetsfrågor ska vara en självklar och integrerad aspekt av 
utformningen. 

Ibland kan det uppstå kon) ikter mellan funktionshindrade personers olika 
behov, och det är således inte alltid möjligt att utforma en miljö som till-
godoser allas önskemål utan kompromisser. Kommunens framtidsvision är 
att i möjligaste mån skapa anpassade ”stråk” för ytor där mindre gatsten 
används för att underlätta framkomligheten. Åtgärder som förbättrar till-
gängligheten ska, så långt det är möjligt, anpassas till platsen så att de inte 
förvanskar eller skämmer den be& ntliga miljön.

Hylte kommun har upprättat ett program: ”Tillgänglighet i Hylte”, med en 
vision om god tillgänglighet för alla. I programmet antas utmaningen

att kommunen ska vara ett föredöme med att förbättra livsvillkoren för män-
niskor med funktionshinder. En inventering gjordes över Hyltebruks centrala 
allmänna platser och lokaler. En sammanställning av brister och förslag till 
åtgärder redovisas, varpå kommunen har påbörjat åtgärdsarbetet. 

Åtgärdsarbetet består bland annat av att åtgärda hinder i form av höga 
trösklar, smala entrédörrar, branta lutningar mm. Information och 
skyltning i kombination med ledstråk ska underlätta för personer med 
funktionshinder att hitta rätt samt att erhålla avsiktlig information. In-
venteringen har även visat på att ett ) ertal allmänna entréer saknar god 
belysning samt dörrautomatik, viket i båda fallen gör en entré mer väl-
kommande samt lättöverskådlig och bör därför åtgärdas. 
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Markbeläggning
Markbeläggning spelar stor roll för platsens karaktär. Den kan länka samman 
olika områden och ge tydliga signaler på olika användningsområden. För att 
uppnå en sammanhållen struktur i de centrala delarna av samhället, samt visa 
att bilkörning endast får ske på de gåendes villkor, är det viktigt att använda 
andra material än asfalt. Se bilderna överst på sidan.

I Hyltebruk är delar av Storgatan, Fabriksgatan samt Skolgatan belagda 
med gatsten för att skapa en tätortsmässig karaktär som håller samman 
tätortens olika delar med ett gemensamt formspråk. I Torup och Unnaryd 
har det gjorts liknande insatser för att markera platsens karaktär i cen-
trum. Plattor i kombination med gatsten är ett bra val ur både ett estetiskt 
och praktiskt perspektiv då ytorna får en unik karaktär samt underlättar 
vid orientering för personer med nedsatt synförmåga. Vid fortsatt upprust-
ning av ett samhälles centrala delar, är denna kombination av markbelägg-
ning att föredra. 

Vidare har andra centrala ytor belagts med asfalt för att bryta av och 

skapa variation samt ge vissa ytor en mer accepterad funktion för fordons-
tra& k. Längs sammanhängande stråk bör markbeläggningen vara genom-
gående för att skapa ett enhetligt uttryck. En gatubeläggning ska vara 
halkfri. Används betongplattor skall dessa inte ha alltför mycket struktur 
eller skarpa kanter då denna typ av markbeläggning kan vara besvärlig för 
personer med rullator, rullstol eller barnvagn.

Gång- och cykelvägar bör särskiljas med olika typer av markbeläggning för att 
underlätta läsbarheten för synskadade. Plattor är lämpligt för gångvägar och 
asfalt för cykelvägar. Att använda armerat gräs på parkeringsplats, som i Un-
naryd, ovanpå till höger, kan underlätta dräneringen.

Synskadade personer kan lättare orientera sig i staden om det & nns någon typ 
av ledstråk. Ett ledstråk kan exempelvis vara en markbeläggning med tydlig 
kontrastverkan, olika typer av taktil markbeläggning som grus och plattor, en 
låg mur eller ett räcke. På ett ) ertal platser i Hylte har åtgärder redan gjorts, 
exempelvis i Hyltebruks och Unnaryds centrala delar. Kommunens ambition 
är att fortsätta arbeta mer med den frågan på andra platser.
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Ett gemensamt formspråk för det o% entliga rummets möblering bidrar till 
en enhetlig samhällsgestaltning. Genom att vara tydlig och konsekvent samt 
använda sig av likartade kulörer och noga utvalda möbler, skapar vi ett igen-
kännbart tema som kan knyta ihop ortens olika delar.

Möblerna omfattar parkbänkar, papperskorgar, planteringskärl m.m. och 
vid val av möbler bör stor hänsyn tas till krav på såväl estetik som hållbar-
het.

Möblerna kan med fördel placeras i zoner med träd eller planteringar för 
att ge ett ordnat intryck och underlätta framkomligheten för funktionshin-
drade.

I centrala områden bör möbleringen ha ett urbant formspråk, medan den i 
perifera miljöer, utmed gång- och cykelvägar, naturmark etc. kan vara     
enklare och mer robust till sin karaktär. Personer med begränsad rörlighet 
ska kunna nyttja möblemang utan hinder.

Den vanligast förekommande färgen i kommunen på lampstolpar, skyltar, 
räcken, papperskorgar, blomsterarrangemang m.m. är svart. För att uppnå 
kontinuitet bör färger mellan S7000-N – S9000-N på NCS färgskala användas 
vid fortsatt upprustningsarbete inom kommunen. 

Möblering - Ett gemensamt formspråk
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Parkbänkar
För att parkbänkar ska ha god komfort och tillgängligt för människor i alla 
åldrar bör de ha både ryggstöd och armstöd. För centrala platser i tätorterna 
bör bänkarna ha stomme i metall och sittyta i trä, då de har en mer urban 
karaktär. Stommen bör vara svart och trädelarna kan fortsättningsvis vara 
naturfärger. 

I övriga lägen utanför tätorterna kan bänkarna ges ett mer grovt utseende, 
dominerat av trämaterial. Varje bänk bör placeras inom igenkännbara stråk 
eller områden där samma typ av modell bör användas.
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Papperskorgar
Utan o% entliga papperskorgar skulle våra samhällen bli mycket nedskräpade. 
Rätt antal papperskorgar, en väl anpassad storlek till önskat tömningsintervall 
samt en genomtänkt placering, kan förhindra ett slarvigt och skräpigt intryck 
som också resulterar i att mindre städning krävs. 

De kommunala papperskorgarna bör gå i samma färg-, design- och materi-
altema som resterande möblemang i orten. De bör också vara rätt dimensio-
nerade för sin miljö samt vara utformade så att de försvårar för skadedjur att 
komma åt innehållet. 
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Räcken och pollare
Vid platser där olika tra& kslag möts och ibland tvingas samsas med de gå-
ende, uppstår behov av att avgränsa ytor för att hindra tra& ken från att ta den 
kortaste vägen. Ett e% ektivt och dekorativt alternativ istället för räcken är pol-
lare, då de inte avgränsar ytor lika markant som räcken. Utformningen av pol-
lare och räcken ska vara så enhetlig som möjligt. Räcken utförs företrädesvis 
i metall och pollare kan uppföras i metall eller sten. Se bilder från Hyltebruk, 
ovan. Metallen målas i svart färg. 

På platser som övervägande kan vara i behov av ) exibla lösningar ska det 
& nnas demonteringsbara/löstagbara varianter av pollare, alternativt sta-
ket.
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Busskurer och rastplatser
Busskurer och rastplatser utformas med hänsyn till behovet av möjligheter för 
människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att använda områ-
det. 

Kantstenens höjd vid hållplatser och passager ska ses över och anpassas till 
den speci& ka platsen. De centrala busskurerna, likväl bänkar på rastplatser, i 
parker och andra o% entliga rum, ska hålla ett gemensamt formspråk. Därför 
bör likadana modeller, material och färgval användas i hela kommunen.

Busskurarna vid knutpunkter och andra centrala delar, där det samlas mycket 
människor, ska vara utformade med ett väderskydd. En påstigningszon bör 
vara markerad med ett annat material, alternativt annan färg på asfalten vid 
varje buss& cka, för att underlätta orienterbarheten för såväl busschau% ören 
som resande.  Se även ”Vägar och gators utformning”- Tra& kverket.
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Planteringar
Planteringar förskönar våra samhällen, men de kan också i vissa fall ha 
samma funktion som pollare och med detta hindra bilarnas framfart samt 
sänka tra& kens hastighet.

Planteringsurnor, amplar och liknande arrangemang bör ha ett gemensamt 
formspråk som skapar samspel med en allmän o% entlig dekoration, där 
kommuninvånarna lätt kan urskilja samhällets allmänna gröna mönster.
De bör ha en enkel design och färg som harmonierar med markbelägg-
ningen, men som också samspelar med resterande möblemang i samhället. 
Kulören ska företrädesvis gå i en grå till svart skala. Höjden ska kunna 
anpassas till den blomsterplantering som önskas, där upplevelsen av blom-
morna bör vara det primära medan planteringskärlet ska utgöra en neutral 
grund för planteringen.
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Skyltning
Skyltning ger liv åt tätorten. En rätt utförd skylt lockar betraktarens öga samt 
ger betraktaren en bild av verksamhetens genre eller varuutbudets kvalitet. 

För att ett skyltbudskap ska vara slagkraftigt och lättläst bör det vara 
kortfattat, t.ex. genom ett kort namn eller genom en etablerad symbol. 
Även en liten skylt kan genom sin särart ge ett högt reklamvärde.
 
I våra samhällen, med småskaliga gatusystem samt en långsam tra& krytm, 
kan skyltarna göras små utan att deras skyltvärde blir mindre. Skylten bör 
utformas med hänsyn till fasadens utformning. En bra utgångspunkt är att 
inte försöka överglänsa grannbutikens skylt utan istället sträva efter att 
skylten harmonierar med denna utan att förlora sin individuella prägel.

Skyltens kulör är i många fall bestämd av den logotyp som företaget har 
fastställt. I de fall kulören är mycket stark bör endast en liten skylt accepteras 

på grund av att den annars får en alltför kraftig inverkan på byggnadsmiljön.

Vid placering av skylt är det viktigt att arkitektoniskt väsentliga detaljer i 
fasaden inte döljs av skylten. En skylt som hänger vinkelrätt mot fasaden, 
kan väljas när fasadutrymmet är litet. 

Fristående skyltar, ) aggor etc. ska inte hindra framkomligheten för all-
mänheten. Eventuell belysning ska ske utifrån skyltens och byggnadens 
karaktär. Vid belysta skyltar ska stor hänsyn tas till möjliga störande ef-
fekter hos kringboende och för tra& k. Spotlightbelysning bör undvikas då 
den normalt ger re) exer som gör skylten svårläst.
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För att uppnå en mer homogen princip för skyltning utgående från såväl 
bebyggelsestruktur som skyltens säljfunktion, har samhällsbyggnadskontoret 
utformat råd och riktlinjer för nya skyltar i Hylte (oberoende av vilken skylt 
som tidigare funnits på platsen) och de följer nedanför:

• Skylt ska till form och färg underordnas hus och gatumiljö så   
 mycket som möjligt och får inte dölja värdefulla fasaddetaljer.
• Utskjutande skylt får sträcka sig högst 1.2 meter ut från fasaden  
 och ska sitta minst 3.0 meter över trottoar eller annan allmän plats.
• Skylt ska placeras i direkt anslutning till den verksamhet som skyl tas.
• Skylt ska placeras på bottenvåningens fasad. Endast i undantagsfall  
 kan högre placering av skylt tillåtas, t ex i det fall byggnaden utfor- 
  mats med särskild plats för skyltar i detta läge.
• Lådskylt (utskjutande skylt belyst med lampa inuti) mot fasad anses        
 mindre lämplig.
• Rörlig, blinkande eller bildväxlande anses mindre lämplig.

• Skylt får inte utformas så att den kan förväxlas med tra& ksignal.

Informationsskyltar
Det & nns skyltar som visar vägen och andra som ger fördjupad information 
om en plats eller speci& k händelse. Dessutom & nns skyltar som är kopplade 
till en funktion t ex en parkeringsautomat. 

Informationsskyltar bör ha en utformning som syns och förmedlar sitt 
budskap, utan att sticka ut för mycket.

Vägvisarna samt övriga informationsskyltar bör vara av metall och gå i en 
gråsvart skala. Texten ska vara i ett tydligt typsnitt. 
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Uteserveringar
Uteserveringar bidrar till ett mer livfullt samhälle då folklivet på gator 
och andra o% entliga rum ökar. Alla ska ha glädje av ortens uteserveringar 
och därför är det viktigt att anpassa dem så att även funktionshindrade 
personer kan känna sig välkomna, när framkomligheten inte hindras. En 
uteservering bör placeras på en yta där den inte blockerar en entré, infart 
eller passage.

Att vara del i gatans folkliv är det stora nöjet, därför bör serveringen vara 
så öppen som möjligt. Med hänsyn till synskadade krävs alltid en avgräns-
ning. Om avgränsningen utformas med enbart pollare och en kedja, ska 
den även ha ett stålrör max 15 cm ovanför mark så att synskadade inte 

riskerar att falla.

En uteservering ska inte dominera över gaturummet och fasaderna. Därför 
bör markiser och parasoller med kulörstarka (skrikiga) färger undvikas. 
Istället rekommenderas enfärgade tak utan stora reklamtryck, i naturfär-
ger eller dova färger som mörkrött, mörkgrönt, eller mörkblått. Möblerna 
bör vara så nätta som möjligt. Rekommenderat material är metall, trä eller 
rotting. 

När en uteservering upprättas, tas o% entlig mark i anspråk och därför 
måste man ansöka om tillstånd hos polisen samt kommunen.
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Torg
Ett väl fungerande torg är mycket betydelsefullt för ett samhälle. Torget är 
den viktigaste samlingspunkten och utgör ortens hjärta. Dess basfunktion var 
förr torghandel, men idag fungerar de ofta som en mötesplats med möjlighet 
till caféverksamhet. De ger även möjlighet till tillfälliga aktiviteter såsom upp-
trädanden, politiska aktiviteter, demonstrationer, avnjutning av en glass, såväl 
som en isbelagd yta för att prova på skridskoåkning under vintertid m.m. Ett 
väl utformat torg nyttjas av alla stadsinvånarna under årets alla dagar. 

Torget i Unnaryd och i Hyltebruk har på senare år blivit upprustade och 
Hylte kommun har utarbetat ett förslag på ombyggnad av Busstorget i 

Torup, som visas på den översta bilden samt den undre till vänster.

Det & nns också ett förslag för södra infarten - Järnvägsgatan i Hyltebruk där 
en upprustning föreslås och ett mer urbant resecentrum skapas som visas i 
två skisser till höger.
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Konst
Den o% entliga konsten spelar en viktig roll då den är ett uttryck för sam-
tiden i samspel med den byggda miljön för att skapar identitet. Med konst 
kan vi skapa rumslighet, trivsel, vila, monumentalitet och locka till akti-
vitet. Den samtida konsten har ett brett verksamhetsfält då den kan vara 
en form, en färg eller en ljussättning likväl som två- eller tredimensionell. 
Skulptörer kan skulptera med växter eller med topogra& n eller ge uttryck 
för massa och volym genom ljus och skugga. 

Genom att planera för konst i ett tidigt skede av projektering kan konsten in-
tegreras i omgivningen. Det är också viktigt att arbeta med lokala konstnärer 
för att styrka samhörigheten hos invånarna. Detta har Hylte kommun arbetat 

mycket med, exempelvis på torget i Hyltebruk. Här & nns bland annat skulptu-
rerna ”Väntan”, två kvinnor med en cykel och ”Från prins till groda” två resväs-
kor i sten med en bronsgroda och en bronshatt. Bronsskulpturerna är gjorda 
av konstnärerna Lennart Nilsson och Jussi Taipaleenmäki. 

Kommunens vision är att tillföra mer konst i våra samhällen, inte bara att titta 
på utan även den typ av konst som tillåts att sitta, klättra och klänga på för 
barn såväl som vuxna. Utöver fasta installationer som exempelvis skulpturer 
& nns också tillfälliga utsmyckningar och projekt i Hylte kommun som t.ex. 
julbelysning, planteringar och evenemang. 
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Belysning
Belysning är nödvändig vid orientering under dygnets mörka timmar. Den har 
även en stor påverkan på hur vi upplever en plats, om den känns varm och 
inbjudande, eller kall och ödslig. Ofta upplever vi lampor med gulaktigt ljus 
som varmare och lampor med blåaktigt som kallare. Hylte kommun planerar 
sin belysning ur ett jämställdhetsperspektiv, där alla invånare ska kunna kän-
na sig trygga oberoende av plats eller tidpunkt på dygnet. En väl fungerande 
ljussättning bidrar till att öka känslan av trygghet och skapa stämningsfulla 
miljöer. 

Olika typer av belysning förekommer i våra samhällen, t ex tra& kbelysning, 
parkbelysning, trädbelysning och fasadbelysning. Även det ljus som kommer 
från skyltfönster, ljusskyltar samt inifrån byggnaderna har stor betydelse för 
helheten. Viss belysning kan uppfattas som störande, varav det är viktigt att 
hitta en balans mellan det egna behovet och omgivningen. Belysning av träd, 
konstverk, fontäner etc. förskönar och skapar dramatik i stadsbilden.
Ett ) ertal armaturtyper förekommer inom varje belysningsområde. Det är 
väsentligt att allt, såväl ljussättning som armaturer, samverkar till en 

harmonisk helhet och att armaturernas utformning går i den rekommende-
rade färgskalan (NCS S7000-N – S9000-N). Belysningen bör även koordineras 
med annan möblering i den o% entliga miljön för att uppnå samma formspråk 
i den o% entliga miljön.

Det är viktigt att välja armaturtyper som ljusmässigt passar den uppgift de 
skall ha, men även att ur underhålls- och servicesynpunkt försöka minimera 
antalet typer. Vid val av armatur är det dessutom nödvändigt att ta hänsyn till 
driftskostnaden.

Längs bebyggda gator är det lämpligt med en stolphöjd på 5-7 meter, lite 
högre om det är en huvudgata och lite lägre i parkmiljö. På gator med närlig-
gande bostadsbebyggelse är det lämpligt med armaturer med täta kupor 
som inte sprider ljuset in i bostäderna. Vid gatukorsningar och övergångsstäl-
len krävs starkare belysning.
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Grönska
Grönska fyller många funktioner i våra samhällen. Träd och buskar ska-
par rumslighet genom att avskärma, förstärka en riktning eller markera en 
plats. Grönska bidrar också till en god miljö genom att vara värd för djur 
och insekter, förbättra luftkvaliteten och ta hand om dagvatten. Grönska 
är även estetiskt tilltalande och en källa till välbe& nnande. 

Ett grönt vardagsrum är ett rum för samvaro och kan rymma plats för lek, 
rekreation och motion för både unga och gamla. Där & nns plats för fest-
liga möten och avskild ro. Ett rum som lockar med skiftande ansikten över 
dygnet och över de fyra årstiderna.

Blomsterplanteringar är en annan möjlighet att introducera grönska i sta-
den. Dessa bör koncentreras till ortens mest besökta platser.                  

En variationsrik ) ora blir intressant att beskåda samt attraktiv stor del av 
året. Vid nyplantering bör man blanda olika arter för att förhindra att hela 
beståndet dör vid en eventuell sjukdom.

Hyltebruk, Torup och Unnaryd har en del kommunala centrumplante-
ringar. Kommunens mindre orter har samhällsföreningar som sköter och 
ordnar med planteringar. I Hyltebruk & nns trädplanteringar längs med 
Skolgatan, Storgatan, Dalgatan, samt Allégatan. Det & nns även planer på 
en kompletterande plantering längs med Järnvägsgatan i Hyltebruk samt 
nya planteringar på övriga orter i kommunen.
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Gröna stråk
Gröna stråk är stigar eller planteringar där människor kan nå olika mål-
punkter till fots eller cykel och där ) ora och fauna kan spridas mellan 
större naturområden.  Stråken kan också användas för att kanalisera 
friluftslivet bort från känsliga marker. En utveckling och bevarande av 
en sammanhängande grönstruktur kring och i tätorterna är av stor bety-
delse för samhället. Hyltebruk är den största och mest tätbebyggda orten i 
kommunen men samtidigt & nns det mycket tillgång till grönområden och 
rekreation. 

I kommunen & nns ett ) ertal vandringsleder och kanotleder som sträcker 
sig mellan orterna och kommungränserna. Kommunens vision är att göra 
stråken mer tillgängliga för alla genom bl.a. bättre information och belys-
ning av vissa sträckor. 

Gröna fasader och tak
Klimatförändringar såsom ökad nederbörd eller värmeböljor kan tacklas 
med hjälp av olika gröna verktyg, exempelvis öppen dagvattenhantering, 
gröna fasader och gröna tak.

Klätterväxterna ger ett helt nytt utseende till byggnaden beroende på 
vilken tid det är på året. Gröna fasader och tak är inte bara vackra, de har 
också en kylningse% ekt på byggnaden och gör att inomhusklimatet blir 
mycket stabilare när solen är som starkast. 

På ) era platser i våra samhällen & nns det byggnader med kala och ödsliga 
väggar. De skulle kunna få ökad attraktivitet genom att omvandlas till gröna 
fasader. Dock & nns stor risk för skada av fasad om växterna växer direkt på 
den. Därför bör system med väggfästen och vajrar fästes en bit från fasaden 
för att möjliggöra etablering av klängväxter utan skador. 
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Staket, stängsel, mur eller plank?
Det kan & nnas ) era skäl till att inhägna en tomt, som t.ex. tra& k, buller eller 
vind. För att markera tomtgränsen räcker det med en låg häck eller ett staket. 
Vill man förhindra insyn är ett staket i kombination med grönska att föredra, 
det ger en trevligare syn för ägaren och grannarna. Plank är inte motiverat 
på många platser, istället kan staket sättas upp med en överliggare eller en 
spaljé. Grönska förskönar och bidrar till ett rikare djurliv i omgivningen.

Förhållanden som borde påverka valet av inhägnad är delvis husets form-
mässiga utformning men också miljön omkring tomten. Naturtomter på 
landsbygden behöver sällan inhägnader. Istället kan naturliga gränser såsom 
vegetation, buskage och stenmurar utnyttjas. Den naturliga avgränsningen i 
vårt landskap är stengärdesgårdarna, som kom till för att bli av med stenen på 
åkrarna och samtidigt användas till inhägnad och avgränsning. Även häckar 
och trästaket är vanligt förekommande. När tomter ska ringas in är det viktigt 
att tänka på att höga murar eller plank inte hör till landsbygden och därför 

bör undvikas. Inhägnader för djurhållning ska inte medföra någon tydlig mar-
kering i landskapet och därför utgör elstängsel, taggtråd, nät eller stenmurar 
ett bra val.  

Ska en inhägnad målas, bör en färg väljas som stämmer väl överens med 
de övriga husen på gården och grannarnas hus. En dov färg är att föredra 
då den inte blir alltför dominerande i miljön.

Fri sikt i en korsning är mycket viktig. För en hörntomt gäller reglerna att 
häcken, muren, planket eller staketet inte får vara högre än 0,7 meter över 
gatuplanet i den så kallade sikttriangeln. Samhällsbyggnadskontoret har 
upprättat en policy med riktlinjer för inhägnader. Denna behandlar även 
sikt vid korsningar och & nns tillgänglig på kommunens hemsida.
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Vägar och gator
Infrastrukturen i kommunen består av s.k. huvudnät samt lokalnät. Huvudnä-
tet omfattar genomfarter och infarter på huvudgator som leder tra& k till, från 
och genom orterna. Huvudgator bör ha gångbanor på båda sidor och vara 
anpassade för busstra& k. Mittrefuger vid övergångsställen samt väl anpassad 
markbeläggning, kan sänka bilarnas hastighet och öka säkerheten för fot-
gängare.

Lokalnätet omfattar lokalgator, där tra& ken mestadels har sitt mål inne i 
samhället och oftast i anslutning till gatan. Lokalnäten mynnar ut till upp-
samlingsgator som leder tra& ken vidare till huvudgator. Lokalgatorna bör 
kännetecknas av smala gaturum, gärna med grönskande omgivningar som 
parkmark eller förgårdsmark.  

I samband med centrumförnyelsen i Hyltebruk, Torup och Unnaryd, har kom-
munen planerat för en god orientering och bra framkomlighet. Gatumiljön 

har utformats med en standard som väl tillgodoser både rörelsehindrade och 
synskadade. För att öka säkerheten & nns nu gårdsgator i Hyltebruk.
Infartsportar har anlagts för att tydligt markera övergången till gårdsgatan. All 
tra& k inom detta område sker på de gåendes villkor. 

På ett ) ertal platser i Hyltebruk har kommunen arbetat med övergången mel-
lan huvudgata och lokalgata. Genom att exempelvis markera med nivåskillna-
der, annan bredd på gatan eller lägre höjd på gatubelysningen, har en has-
tighetsdämpande e% ekt uppnåtts. I Hyltebruk, Torup och Unnaryd har gator 
avsmalnats samt tätortsporter skapats som hastighetsdämpande åtgärder. 
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Gaturum
Gatumiljöer ska vara väl de& nierade med tydliga indikationer på hur de 
ska användas.

Utformningen bör förstärka karaktären av exempelvis småskaliga gator 
där folk uppehåller sig eller större gator med högre hastighet som fungerar 
som genomfartsled. 

En gata belagd med gatsten, hastighetssänkande portar, allé, samt möblerad 
med bänkar och planteringar, kan inbjuda till en lugnare tra& krytm och locka 
fotgängare till promenader.

Byggnadsmiljöer med smalare gator uppfattas vanligtvis som mer tät-
ortsmässiga. Gaturummet ska vara tydligt avgränsat med byggnader, växt-
lighet etc. som fungerar som platsens väggar och där markbeläggningen 
blir platsens golv.

Lägre höjd på gatubelysningen förstärker gatans småskalighet. Där tra& -
kens hastighet behöver sänkas kan hastighetsdämpande åtgärder vidtas, 
exempelvis i form av sidoförskjutningar eller avsmalningar i gatan.
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Parkering
Gestaltning av ett samhälles centrum bör i första hand utgå från fotgäng-
arnas behov, och en god avvägning är ett centrum som varken utesluter 
eller är beroende av biltra& k. Parkering bör inordna sig i bebyggelsemiljön 
och gatunätet. Stora parkeringsplatser kan ge ett ödsligt intryck och efter 
mörkrets inbrott uppfattas som otrygga. För att undvika visuell dominans 
bör det & nnas parkeringsmöjligheter längs med gatorna så att parkeringen 
blir en naturlig del av gaturummet.

Parkering i tätorten kan avgränsas med hjälp av häckar, murar eller staket. 
Dessa bör av säkerhetsskäl inte vara höga eller täta. En väl upplyst parkering 
ökar tryggheten efter mörkrets inbrott. I Hyltebruk har markerade parkerings-
platser med marksten anlagts längs med Storgatan, för att minska antalet 
skyltar i centrum. Samma princip bör användas i samband med centrumför-
nyelsen i Torup. Vid torget i Unnaryd har parkeringsplatser med armerat gräs 
uppförts, för att underlätta dräneringen av dagvattnet.
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Cykelparkering
För att gaturummet inte ska bli överhopat med cyklar som ställs mot 
fasader och stolpar är det viktigt att funktionella cykelställ uppförs på 
strategiska platser. Cykelställ ska utformas så att de inte utgör hinder och 
skapar problem för synskadade.

Cykelparkering bör kunna nås snabbt och enkelt från gator och cykel-
stråk. Cykelställ bör vara utformade så att cyklarna kan låsas fast i ramen, 
vilket minskar risken för stölder. På platser där cyklar står parkerade en 
längre tid, exempelvis busstationer eller skolor, kan en täckt cykelparke-
ring vara lämplig. Väl synliga cykelställ, från exempelvis ett kontor, en 
a% är eller dylikt minskar risken för stöld och vandalisering. 

Fasta cykelställ har satts ut vid målpunkter på ett ) ertal platser i kommu-
nen för att styra parkeringen. Cykelställ bör gå i samma NCS-färgskala 
som resterande möblemang, dvs. kulörer mellan S7000-N – S9000-N.
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Gång- och cykelvägar
Att cykla ger frihetskänsla, dessutom går det att nå målpunkten på ett snabbt, 
billigt, hälsosamt men även miljövänligt sätt. En inventering av be& ntliga 
gång- och cykelvägar samt behovsbedömning av nya gc- vägar pågår i 
kommunens gång- och cykelplan. Det slutliga målet är att huvudnätet för 
gång- och cykelvägar ska vara separerat från biltra& ken, medan lokalnätet vid 
mindre tra& kerade vägar kan vara integrerat med biltra& ken.  

Cykelbanor bör vara asfalterade, men i naturmiljöer anses grusade vägar 
vara mer lämpliga då de smälter bättre in i omgivningen. 

Be& ntliga cykelvägar bör efter inventeringen för gång- och cykelplanen 
kompletteras med saknade länkar så att ett sammanhängande stråk erhål-
les. Cykellederna ska ha en egen, tydlig skyltning, gärna med avståndsin-
formation som t.ex. Centrum 2 km etc.
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Trygghet
Människors känsla av trygghet i staden påverkas av många faktorer, varav 
stadsplanering är en. Gaturummets, grönområden och belysningens ut-
formning och skötsel spelar stor roll för huruvida vi uppfattar vår omgiv-
ning som trygg eller hotfull. Människor känner sig tryggare i en miljö där 
de har god överblick över omgivningarna, där det är upplyst och mycket 
folk i rörelse. Undersökningar pekar på att en välvårdad miljö minskar 
brotten. Upplysta skyltfönster, fasadbelysning samt entrébelysning har 
också en positiv inverkan och gör samhällen mer attraktiva nattetid.
Platser som ofta upplevs som otrygga är ödsliga gång- och cykelvägar, 
gångtunnlar, busstationer och parkeringshus. 

För att öka upplevelsen av trygghet bör en god belysning av gator, gång-
tunnlar, parker, parkeringsplatser och övriga allmänna platser & nnas, samt 
en regelbunden kontroll av armaturen. Växtligheten längs gång- och cykel-
vägar i grönområden bör ansas för att öka överblickbarheten. 
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Tips och råd vid bebyggelse
Olika regioner har sina egna byggnadstraditioner som är typiska för plat-
sen - sprungna ur landskapet, klimatet och den lokala tillgången till bygg-
nadsmaterial.

I Hylte kommun har den småländska skogsbygden satt sin prägel på 
arkitekturen, med sitt kuperade landskap dominerat av skogar, sjöar och 
våtmarker.

Landskap och tätortsmiljöer kan inte konserveras och förändringar är 
oundvikliga och leder utvecklingen framåt. Arkitektur och landskap ska 
spegla den samtid vi lever i. Arkitekturen ska kännas hållbar, vacker och 
funktionell men ändå kunna bära den regionala byggnadstraditionen vi-
dare genom tiden. 

Vad är då typiskt för vår skogsbygds arkitektur och hur kan det visas i ett 
samtida husbygge? Finns det något tidlöst som inte förändrats under tider-
nas gång och som fungerar och känns bra än idag? Det är svåra frågor och 
det & nns inga självklara svar, dock har kombinationen av en väl genom-
tänkt placering av huset, dess fasad material, taklutning, detaljer etc. en 
stor betydelse för det slutliga resultatet. Därför följer några aspekter och 
exempel som kan fungera som inspiration.
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När krävs bygglov?
 
Bygglov ska sökas inom område med detaljplan och sammanhållen bebyg-
gelse för bland annat:

• att uppföra en helt ny byggnad
• ändra användning av byggnad eller del av byggnad så som bostad   
 till kontor, garage till verkstad, uthus till bostad, lada till industri   
 och så vidare. 
• provisoriska byggnader, till exempel husvagn som är uppställd 
 längre tid än en semester 
• sätta upp en skylt eller ljusanordning 
• byta fönster eller dörrar om de skiljer sig från dem be& ntliga
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Val av plats
Ny bebyggelse bör smygas in i landskapet och förankras visuellt, t.ex. ge-
nom att placeras nära be& ntliga hus, träddungar, bergknallar etc. Där det 
& nns ett etablerat mönster för be& ntliga byggnader, bör detta följas även 
för ny bebyggelse. Om det & nns kringliggande bebyggelse, bör höjd och 
antal våningar för nya hus anpassas till dessa. Ny bebyggelse på landsbyg-
den bör utformas så att den ansluter till den lokala landskapsbilden. Hus, 
tomt och landskap bör samverka och bilda en helhet där huset är anpassat 
till tomten, som i sin tur har anpassats till landskapet.

Vid placering av nya byggnader bör hänsyn tas till omgivande bebyggelse 
så att värdefulla utblickar inte skyms eller stigar till naturen byggs igen.

Där det & nns be& ntlig bebyggelse på den ena sidan av vägen bör ny bebyg-
gelse placeras på samma sida för att inte bli alltför avvikande. Vid intresse för 
tomtavstyckning från en stamfastighet, bör lägen väljas dit mer än ett hus kan 
lokaliseras. På så sätt kan väg, vatten- och avloppsanläggningar samordnas.

Stora markingrepp som sprängning, schaktning och utfyllnader bör undvi-
kas då de inte bara är mycket kostsamma utan dessutom förändrar tom-
tens karaktär. Istället bör en plats med jämn avsats prioriteras. Ett smalare 
hus är lättare att passa in i terrängen än en utbredd byggnad. Bebyggelsen 
kan delas upp i ) era volymer för att bättre smälta in i landskapet och an-
passas till topogra& n.

Hårdgjorda ytor på tomten bör vara begränsade, för att undvika problem 
med ytvattnet. Behåll gärna en del av den be& ntliga vegetationen, då den 
fungerar som stöd för bebyggelsen. Äldre stora träd knyter bebyggelsen till 
platsens historia, samtidigt som de skapar rumslighet och skyddade lägen 
från regn och sol, perfekta för uteplatser. 

Vi bör alla sträva efter att uppnå en hållbar utveckling. Energibesparingaring-
ar & nns att tillgå vid placering av den nya bebyggelsen. Tänk på väderstrecken 
och ljusförhållandena på tomten. Stora energibesparingar & nns att uppnå när 
inte bebyggelsen står på en utsatt blåsig eller skuggig plats. 
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Byggnadens utformning
Vid utformning av ny bebyggelse kan både platsens byggnadstradition och 
nutidens formspråk fungera som inspiration.

I Hylte & nns orter och husgrupper som använder samma formspråk i 
förhållande till form, materialval och färg. Vid nybyggnation i känsliga 
miljöer är det viktigt att följa de redan etablerade mönster samt den lokala 
traditionen och genom det, förstärka de kvalitéer som & nns. För att inte 
förvanska platsens karaktär bör fasadmaterial som är typiska för platsen 
användas. Val av färg, material, proportioner och placering av huset på 
tomten, är andra viktiga aspekter att beakta. 
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Volym och skala
Bebyggelsens proportioner avgör vilket uttryck det får. Dess längd, bredd, 
höjd samt storlek och vinkel på tak bör därför övervägas noga för att 
uppnå ett samspel med omgivningen. Det är viktigt att sträva efter att be-
byggelsen underordnas landskapet och inte får någon framträdande place-
ring i landskapet. Bebyggelsens höjd och våningsantal bör anpassas efter 
de kringliggande byggnaderna.  
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I Hylte kommun har de ) esta husen en träfasad. Bebyggelsen har en genom-
tänkt färgsättning anpassad till landskapet, där byggnaderna har mörkare 
kulörer i skogsområden och ljusare när de placerats mer öppet. Faluröd färg 
och guldockra är en vanligt förekommande slamfärg som aldrig går ur tiden. 
Förr skulle husfärgen ofta imitera ett material, som man inte hade råd med, i 
detta fall tegel som var ett mycket exklusivt och dyrt material. Färgpigment 
togs från jorden vilket gjorde att färgskalan gick i umbra och ockra (gul-brun-
rött) och husen & ck på det viset en tegelröd eller tegelgul färg.

En samstämd färgsättning av orten ökar dess attraktivitet. Inspiration kan 
med fördel lånas från den lokala byggnadstraditionen med dess traditio

nella kulörer. Skarpa kulörer bör generellt undvikas - för fasader är dämpade 
färger att föredra. Gråmålade fasader gör att huset blir ett med det omgivan-
de landskapet och kan få andra mer färgrika detaljer att synas.
Huvudsaken är att använda begränsat antal material och utgå från naturen 
som färgpalett genom att välja naturliga material som är lokala, sunda och 
åldras vackert.

Vid bygglovsansökningar är det lämpligt om byggnadens exteriör redovi-
sas i fråga om fasadkulör, fönster samt sockel, tak, dörrar, snickerier, etc.

Färgsättning och fasadmaterial
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Tillbyggnader och byggnation av komplementbyggnader på be& ntliga 
hus bör ske varsamt. De bör genom sin storlek, utformning och placering 
underordnas bostadshuset. Garage, förråd och bodar är alla vanliga kom-
plementbyggnader. 

Bilden upp till vänster visar en renovering av- och en utbyggnad på ett gam-
malt torp, där det har tagits fasta på det be& ntliga husets proportioner och 
detaljer.

Om det behövs mycket plats, är det bättre att dela upp ytan på ) er mindre 
hus, det blir då lättare att skapa privata och intressanta rum på en gård. 
Dessutom skyddas gården för vind och väder.

Vid tillbyggnad kan ett lugnt och harmoniskt intryck fås genom att använda 
samma proportioner och takvinklar som för huvudbyggnaden, samt samma 
typ av fasadmaterial, dörrar, fönster etc. Bilden till höger visar ett bra exempel 
på en en tillbyggd veranda.
 

Tillbyggnader och komplementbyggnader
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Verandor och uterum
Verandor och uterum medför ett skyddande utrymme som kan förlänga 
utomhusvistelsen och säsongen ytterligare några veckor. Inglasade uterum 
har blivit allt vanligare i våra trakter, där de i många fall är en efterkon-
struktion på ett be& ntligt hus. En veranda ansluten till entrén kan visuellt 
medföra att entrén markeras tydligare.

Ett lusthus kan vara ett bra alternativ till uterum då det lätt kan byggas i 
efterhand och placeras fristående på tomten. Nybyggnation av veranda, 
uthus eller lusthus bör samverkas med byggnationen av huset. Då kan be-
byggelsen samspela med varandra och få en naturlig placering i anslutning 
till huset. Om verandan görs enkel kommer den inte att dominera över 
huset utan istället vara en del av det. 

Tak
Husen i Hylte präglas av sadeltak som traditionellt sett har röda tegel- 
och betongpannor eller pappbeklädnad, även plåtbeklädnad förekommer. 
Ofta stämmer takmaterial och takvinklar väl överens mellan de olika 
byggnaderna på gårdarna. Taken bör vara av matt karaktär, då glaserade 
takpannor skapar en glittrig e% ekt som syns på långt håll och förvanskar 
landskapsbilden. Takvinkeln påverkar husets utseende i hög grad, ju större 
vinkel, desto större takyta. För att undvika risk för läckage eller frostska-
dor är det viktigt att taket inte blir för ) ackt för diverse takbeklädnad.
Takkupor är vanligt förekommande i våra trakter. 

Takkupor skapar en ljusare övervåning som är lättare att utnyttja. När de 
är symmetriska och lagom stora skapas samspel mellan fönster och takyta. 
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Fönster
Det var först under 1800-talet som glasrutor började bli mer vanliga i Sve-
rige. Fönster från den tiden var spröjsade eftersom det då inte var möjligt 
att tillverka stora hela fönster.

Fönstrets form och placering är en del av husets arkitektur och berättar 
om husets tillkomsttid. Att byta ett fönster i ett gammalt hus kan betyda 
ett avgörande ingrepp i husets utseende och identitet. Spröjsindelning, 
bågarnas pro& ler och beslag – allt är ofta noga genomtänkt av en arkitekt 
och konstruktör för att passa till just detta hus. I ett funktionalistiskt eller 
modernistiskt hus passar ofta inte spröjsade fönster och i ett 1800-tals hus 
eller 1920-tals villa passar inte enluftsfönster.

När vi bygger nytt eller renoverar är det viktigt att hushålla med energiför-

brukningen och på det viset bidra till en hållbar utveckling Det är en bättre 
hushållning med jordens resurser att renovera och bevara än att 
slänga och köpa nytt. Moderna massproducerade fönster har ofta kraftiga 
karmar som minskar ljusinsläppet, vilket även medför att solstrålarna inte 
tränger in och därmed krävs mer uppvärmning av huset. Ljusinsläppet kan 
också försämras vid tilläggsisolering då fönstren hamnar en bit in och ser mer 
ut som hål i fasaden.

Undvik att blanda olika fönstertyper och storlekar på samma hus. Enhetlig, 
symmetrisk fönstersättning och enhetliga fönster skapar harmoni i bebyggel-
sen.
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Ytterdörrar
Harmoni skapas enklast genom att låta dörrens formspråk följa husets stil 
och linjer.

Fördelen med att välja ytterdörr med klassiska linjer är att den får ett 
neutralt uttryck som passar de ) esta entréer. Om det förekommer glasru-
tor eller annan uppdelning av dörrens yta, bör denna stämma överens med 
den övriga fönstersättningen.

Äldre dörrar är ofta omsorgsfullt utformade och bidrar till husets identitet. 
Bevara därför be& ntliga dörrars särdrag och behåll gärna originaldörren. 

Detaljer
Husdetaljer är något som fångar upp blicken lite extra. Det kan vara 
allt från ett par symboler, & gurer eller sann snickarglädje. En utsmyckad 
byggnad får mer karaktär och det & nns mycket snickarglädje i Hylte. På 
) era ställen & nns det nätta detaljer på verandor, gavelstolar, takkonsoller 
och sirlig fönsterornamentik. Det är intressant att beskåda samtidigt som 
bebyggelsen får ett lättare utseende tack vare dessa små prydnader. 

I Hylte & nns mångfalden av mönster i den gamla snickarglädjen, det indi-
viduella och unika som det representerar.

Med tid åldras virket och kan därmed torka eller rötas bort. Vid renovering är 
det viktigt att anse att detaljerna kan ha ett högt kulturhistorisk- och bevaran-
devärde. Därför bör en sakkunnig tjänsteman konsulteras. 
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