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Arild
Arild är för oss den kanske vackraste platsen på 
jorden. Här finns en unik natur- och kultur-
miljö som vi har fått ansvaret att värna, vårda 
och utveckla. Det vill vi göra på ett ansvars-
fullt och varsamt sätt.

Vår ambition och önskan är att  kommande 
generationer ska få uppleva och njuta av 
Arildsidyllen på samma sätt som vi har fått 
göra.

Utgångspunkten är att Arild utgör en av 
värdekärnorna i riksintresset Kullaberg-
Krapperup. Det omfattar naturvård,  
kultur miljövård, friluftsliv samt rörligt fri-
luftsliv och turism. Värden som inte går att 
återskapa om de spolieras.

Arilds vägförening
Arilds vägförening förvaltar gemensamhets-
anläggningen Flundrarp ga:7, det vill säga 
i princip all allmän platsmark i Arild. Se karta 
nedan. Allmän platsmark är sådan mark som 
vi alla har tillträde till – det vill säga gator, 
grönområden, hamnen, stranden, med mera.

För att inspirera till god, vacker, enhetlig och 
hållbar gestaltning av våra gemensamma ytor 
har denna kortfattade kvalitetsmanual tagits 
fram.

Manualen omfattar förhållningssätt, material, 
markbeläggning, höjdupptagning, kant zoner, 
möbler och utrustning, skyltar, belysning samt 
vegetation och grönområden.

Gemensamhetsanläggningen Flundrarp ga :7
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Förhållningssätt
Arild är en mycket värdefull kulturmiljö som 
kräver eftertanke och kunskap vid alla typer 
av underhåll, förändringar och tillägg. Det är 
också viktigt att anlita kompetenta hantver-
kare som  har kännedom om äldre arbets-
metoder och material för att få ett fullgott 
resultat.  Det är därför aldrig så bråttom med 
en åtgärd att ett fullgott resultat ska behöva 
äventyras.

Kvalitet och långsiktighet är honnörsord. 
Vår tid ska också i viss utsträckning få lämna 
sina årsringar. Det blir då extra viktigt vad vi 
 väljer att lämna efter oss.

Material
Utgångspunkten vid val av material är att de 
ska vara naturliga och traditionella. De ska 
också vara hållbara, åldras på ett vackert sätt 
och kräva ett minimum av underhåll. Exempel 
är trä, natursten, huggen sten och järn.

Asfalt är oundvikligt på våra vägar.  Ibland 
måste också modernare material  av hög kva-
litet användas, som till exempel aluminium, 
cortén och rostfritt stål.

Befintliga material ska underhållas väl och 
när så behövs bytas ut med samma material 
och utseende. Något som vid en första  tanke 
kan tyckas omöjligt och kostsamt,  men som 
ofta visar sig vara enkelt och billigare än en 
modern lösning. 

Utgångspunkten vid val av material är att de ska vara naturliga och traditionella. Befintliga material ska under hållas 

väl och när så behövs bytas ut med samma material och utseende.
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Höjdupptagning
Terrängen i Arild sluttar kraftigt mot havet. 
Av tradition löses detta genom stödmurar av 
sten. Gärna i kombination med staket och 
häckar vilket skapar rumskänsla i gaturummet.

Slänter bör undvikas då dessa istället löser 
upp gaturummet. Stödmurar kan med fördel 
utföras av betongelement, men bör då döljas 
med en mer estetiskt tilltalande mur i sten.

Kantzoner
En mjuk övergång mellan asfalt och murar, 
häckar och hus bör eftersträvas. Kant-
zonen kan bestå av enbart kullersten eller 
till sammans med viss växtlighet. Se vegeta-
tion.

Markbeläggning
Den förhärskande markbeläggningen i Arild 
är asfalt i en behaglig ljus rödgrå färg ton som 
påminner om tidigare grusvägar. Denna kulör 
ska eftersträvas vid all nyasfaltering. Kulören 
på asfalten styrs av vilket  stenbrott gruset 
kommer ifrån.

Även grusbeläggningar i Arild har den behag-
liga ljusa rödgrå färgtonen som eftersträvas. 
Ilagningar på befintliga vägar bör ske med 
grus med samma färgton.

Andra material är natursten, kullersten, gat-
sten och gräs. I många fall kan dessa mate-
rial ersätta asfalt på mindre ytor, exempel vis 
parkeringar. Betong bör i största möjliga 
utsträckning undvikas.

Asfalt i en behaglig ljus rödgrå färgton. Andra material för markbeläggning är sten, kullersten och gatsten. 

En mjuk övergång mellan asfalt och murar, häckar och hus eftersträvas.
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Möbler och utrustning
En enhetlig möbleringspalett definierar Arild 
som samhälle och hjälper oss att läsa av en 
offentlig helhet. Möbler och utrustning ska 
vara av hög kvalitet och kräva ett minimum 
av underhåll.  Placering av möbler och utrust-
ning är en viktig ingrediens för en användbar 
offentlig miljö och bör därför studeras noga.

Vi har valt att föreslå möbler och utrustning 
som ingår i det sortiment som Höganäs kom-
mun använder sig av. Detta bla. för att uppnå 
samordningsfördelar och god ekonomi.

Bänkar och bord
Standardbänken i Arild ska vara Soffa Les-
sebo från Byarums Bruk. Den finns redan på 
ett flertal platser i Arild och uppfyller våra 
kvalitets- och funktionskrav. Bänken kan 
kompletteras med Bord Lessebo och i vissa 
fall kan bänken Bänk Lessebo användas. 

Papperskorgar,
Papperskorgen Byarum i svartlackerad alu-
minium är lämplig på platser där större 
mängd sopor alstras. På övriga platser samt 
som papperkorg för hundbajs lämpar sig en 
mindre variant som kan monteras på stolpe. 
Papperskorgen Örebro som tillverkas av 
HAGS Aneby AB. 

Papperskorgen Byarum

Byarums Bruk AB

Papperskorg Örebro

HAGS Aneby AB

Soffa, bänk och bord Lessebo 

Byarums Bruk AB
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Pollare
Gjutjärnspollare Pollare Katrineholm från 
Kulturjärn AB är lämplig för Arild. Vanliga 
betongsuggor bör undvikas. Idag finns figu-
rativa sådana med utseende av ejder, säl, får 
m.m. som istället bör användas. 

Planteringskärl
Växtkärl Karl från Byarums Bruk är ett vack-
ert och robust kärl av svartlackerad alumi-
nium. Höganäs kommun använder sig av 
Växtkärl Karl med ingjutet Kommunvapen.

Cykelställ
Cykelställ ska placeras i anknytning till byns 
nyckelpunkter. Cykellställ Auriga i svartlack-
erat stål är tidlöst och stilrent. Det tillverkas 
av HAGS Aneby AB.

Cykelställ Auriga

HAGS Aneby AB

Blå emaljskylt med vit text

Trafikskylt i mindre utförande.

Planteringsskärl Karl

Byarums Bruk AB

Pollare Katrineholm

Kulturjärn AB

Skyltar
Gatuskyltar
Gatuskyltar ska placeras i varje gathörn och 
vara enhetliga för hela Arild.  Det kan disku-
teras om dessa ska bytas ut mot en mer tradi-
tionell typ i emalj med blå bottenfärg och vit 
text i Arilds centrala delar i likhet med vad 
man gjort i Viken.

Kommersiella skyltar
Kommersiella skyltar bör användas sparsamt 
och ska smälta väl in i omgivningen.

Trafikskyltar
Antalet trafikskyltar ska minimeras till det 
yttersta. Behov av en skylt ska noga studeras 
och om möjligt gälla generellt för ett större 
område. I största utsträckning ska trafikskyl-
tar modell mindre  användas och gärna på en 
stolpe av lite lägre höjd.
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Belysning
Arild har i dag en uppsjö olika belysnings-
armaturer. En enhetlig belysning i byns cen-
trala delar bör eftersträvas. Möjligen kan 
detta åstadkommas i samband med att man 
går över till ledbelysningar. En armatur i låg 
höjd bör då väljas för att främja byns småska-
liga karaktär.

Ljuskällan ska ha en varmgul ton (typ glöd-
lampa) men ha god färgåtergivning. Nedåt-
riktade armaturer ska användas för att undvika 
ljusstrålning in i omgivande byggnader.

Belysningsarmaturer typ pollare för gång-
vägar med mera ska vara Thorn TEA BODY. 

Vegetation och 
grönområden
Äldre stora träd ingår som ett betydande 
skönhetsvärde i en kulturmiljö som Arild. 
Befintliga träd ska därför vårdas och behållas.

I de fall något träd av olika skäl måste tas 
ned ska detta ersättas med nyplantering av 
två stycken nya enligt den policy som Höga-
näs kommun tillämpar. Klassiska lövträd 
i bebyggd miljö är oxel, lind och kastanj men 
även bok, ask och lönn förekommer.

Byns vackra alléer ska vårdas och förnyas när 
så behövs. Grönska i form av sedum plante-
rad i gatans kantzon, blir mjuka förlängningar 
av trädgårdarna och drar samtidigt ner gatans 
skala. Andra växter som passar i denna kant-
zon är stockrosor, lackviol och sibirisk vallmo.

Grönska från privata trädgårdar får gärna 
fortsätta ut mot gaturummet så länge dessa 
inte skymmer sikten för trafiken eller för-
svårar passage för gående. Vägföreningen har 
det slutliga avgörandet beträffande lämp-
lighet. Riktlinjer för exempelvis grönskans 
höjd utmed gata finns i särskilda regler som 
Höganäs  kommun tagit fram. Vägföreningen 
ansvarar också för skötseln av vissa stigar 
enligt kartbild på sidan 1.

Äldre stora träd ingår som ett betydande skönhets

värde i en kulturmiljö som Arild.

Belysningspollare TEA BODY Thorn Lighting

Armatur i låg höjd bör väljas för att främja byns små

skaliga karaktär.



7

Vill du veta mer om Arilds vägförening 
eller komma i kontakt med oss så gå 
in på www.arild.se

Arilds vägförening

Arilds vägförenings ambition är att hela tiden höja kvaliteten på den allmänna platsmarken. Det gör vi genom sam

arbeten med Höganäs kommun och Arilds Byalag. Asfaltöknen på Busstorget har reducerats genom trädplantering, 

gräsmattor, ligusterhäck, rododendron och just nu färdigställs en skön sittplats med utsikt över hamnen.




