
Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Nulägesbeskrivning

Bostadsrättsföreningen Fornfyndet i Lund är en förening 
med 178 lägenheter. Området med sin nuvarande utform-
ning är uppfört 1985. Området har 3 stycken gårdar med be-
hov av upprustning. I dagsläget domineras gårdarnas ytor av 

asfalt och stenläggning. Ytornas utformning gör att en stor 
del inte utnyttjas till fullo. Den växtlighet som finns är utda-
terad och har behov av uppdatering. Ytorna är slitna och sak-
nar trivselkänsla. Cykelparkering tar upp stor del av ytan och 

är placerad i direkt blickfång vid entré till gårdarna. Sitt- och 
rekreationsytor saknas. Asfalt och stenläggningar har på flera 
ställen sättningar. Dagvatten samlas och kan inte infiltreras.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 

Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långvarig blom-
ning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form av 
sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts 
med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild - Norra gården (N), Södra gården (S), Östra gården (Ö)

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för gemen-
skap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam plats att 
vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder varierande 
lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insynsskyddad. Sittytorna 
ska även ha möjlihet att rymma både större sällskap och mindre 
grupper, samtidigt som att man kan sitta ostört för sig själv. En 
lummig grönska ska omge platsen och dess sittytor. Växtligheten 

på platsen ska finnas i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och takni-
vå i form av pergola samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar 
rumskänsla. Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långva-
rig blomning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form 
av sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts med 
vattengenomsläppligt material som ex singel och plattor. Vilket 
ger ett mjukare intryck.
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Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 

Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långvarig blom-
ning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form av 
sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts 
med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.
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kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
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med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 
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Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 

Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långvarig blom-
ning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form av 
sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts 
med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild - belysning

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 

Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långvarig blom-
ning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form av 
sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts 
med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Målbild - belysning

Gårdarna ska få en social funktion och utgöra en plats för ge-
menskap och rekreation. Det ska vara en trivsam och vilsam 
plats att vistas på. Ett stort utbud av sittplatser som erbjuder 
varierande lägen så som sol, skugga, upphöjd eller insyns-
skyddad. Sittytorna ska även ha möjlihet att rymma både 

större sällskap och mindre grupper, samtidigt som att man 
kan sitta ostört för sig själv. En lummig grönska ska omge 
platsen och dess sittytor. Växtligheten på platsen ska finnas 
i flera nivåer, marknivå, sitthöjd och taknivå i form av pergo-
la samt väggar i form av spaljéer. Vilket skapar rumskänsla. 

Växtmaterialet ska ge färg och livfullhet med långvarig blom-
ning. Platsen ska även erbjuda barn möjlighet till lek i form av 
sandlådor som är inbyggda mellan sittytorna. Asfalt ersätts 
med vattengenomsläppligt material som ex singel och plat-
tor. Vilket ger ett mjukare intryck.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Pergola och spaljéer

Pergolan ger väggar och tak till platsen, vilket skapar rums-
känsla. Taket ger solskydd och en vandrande skugga. 

Spaljéer i anslutning till pergola ger väggar med en rums-
avgränsande funktion. Med växtlighet i spaljéerna får man 
upp grönska på höjden vilket förstärker det lummiga in-
trycket.

Kreativa möjligheter med en pergola, krokar att hänga upp 
en gunga i, eller en hängmatta i.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Bänkar, sittytor

Sittytorna är uppbygda som kombinerade sittplatser och 
växtbäddar. Vilket gör att man kommer nära växtligheten 
och får en starkare upplevelse av färger och dofter.

Sittytorna är även kombinerade med lekytor som ger plats 
åt barn på det vis att delar av växtbäddarnas innehåll byts 

ut till baksand, vilket ger en upphöjd sandlåda. Med place-
ring under pergolan får man även ett solskydd för barnen.

Kreativa möjligheter med sittytorna, förvaringsutrymmen 
med lock under sittdelen. Plats för hinkar, spadar mm.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Markmaterial, hårdgjorda ytor

Markmaterialet behöver vara genomsläppligt för regn-
vatten för att dagvattenbrunnar inte ska bli översvämma-
de och vatten bli stående på ytor. Markmaterialet behöver 
samtidigt vara framkomligt för rullstolsburna och barnvag-
nar. En kombination av plattläggning och singel ger en 

estetiskt tilltalande helhet som också fyller funktionen för 
framkomlighet. 



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Belysning

Genom att lysa upp valda delar av utemiljön skapar man 
ett estetiskt värde av gården även under den mörka delen 
av året. Skuggspel och ljuspunkter ger blickfång såväl ini-
från hos varje enskild boende som utifrån. Belysningen ger 
även säkerhet och trygghet till utemiljön.
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LUTA DIG MOT OSS
- VI TAR HAND OM DET

EcoGrus
- En ytbeläggning med naturlig karaktär och en tydlig miljöprofil

EcoGrus är en ekologisk toppbeläggning som är tålig och lättskött samtidigt som den ger ett snyggt ytskikt. Den är 
helt giftfri och består av grus eller kross blandat med ett organiskt bindmedel. Exempel på kross kan vara granit 
eller kalksten. EcoGrus kan blandas med flera sorters material utan att det påverkar dess utseende. 

FUNKTION
EcoGrus förhindrar effektivt errosion och dämpar dammbildning då den fixerar och stabiliserar krossade material. 
Den blir hård och och beständig och bibehåller sitt naturliga utseende år efter år.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
EcoGrus passar bra i en mängd olika miljöer:

Gatuanläggningar – parkvägar, gångbanor, mindre parkeringar, skolgårdar och cykelvägar.
Stadsmiljö – stenfogar, trottoarer, sluttningar, uppfarter, runt trädstammar, på uteserveringar och innergårdar.
Fritidsmiljöer – golfbanor, kyrkogårdar, parker och torgytor.

DRIFTSÄTTNING OCH UNDERHÅLL
För att skapa EcoGrus-yta använder man Stabilizer®, ett organiskt bindmedel som har konsistens som pulver.  
Stabilizern blandas tillsammans med stenmjöl, läggs ut, genomvattnas och vältas. På detta vis får man en stabil 
yta som upplevs som en vanlig stenmjölsgång. Resultatet är ett snyggt, tåligt och lättskött ytskikt som dessutom är 
giftfritt. EcoGrus är färglöst och får sin färg av det 
grus eller krossmaterial det blandas med.

Stabilizer® består av fibrer från växten Psyllium 
vars egenskaper hjälper till att binda ihop materialet 
så att ytan hela tiden förblir hård och beständig. 
Underhåll av EcoGrus är mycket enkel då stabilise-
ringsprocessen upprepas vid regn.

Kontakta oss gärna för mer information. Svensk Markservice säljer EcoGrus som färdig toppbeläggning. Den anläggs 
av våra markanläggare med specialutbildning, manuellt eller med läggare. 

Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Gångar mellan husen - markbeläggning med Ecogrus och ränndalar

Markmaterialet behöver vara genomsläppligt för regnvatten för 
att dagvattenbrunnar inte ska bli översvämmade och vatten bli 
stående på ytor. Markmaterialet behöver samtidigt vara fram-
komligt för rullstolsburna och barnvagnar. En kombination av 
plattläggning med ränndalar och Ecogrus (se separat bifogad 
beskrvning) ger en estetiskt tilltalande helhet som också fyller 
funktionen för framkomlighet. Ränndalar leder överskottsvat-
ten vidare till trädringar och andra planteringsytor samt dagvat-
tenbrunnar. 
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EcoGrus
- En ytbeläggning med naturlig karaktär och en tydlig miljöprofil

EcoGrus är en ekologisk toppbeläggning som är tålig och lättskött samtidigt som den ger ett snyggt ytskikt. Den är 
helt giftfri och består av grus eller kross blandat med ett organiskt bindmedel. Exempel på kross kan vara granit 
eller kalksten. EcoGrus kan blandas med flera sorters material utan att det påverkar dess utseende. 

FUNKTION
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
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Gatuanläggningar – parkvägar, gångbanor, mindre parkeringar, skolgårdar och cykelvägar.
Stadsmiljö – stenfogar, trottoarer, sluttningar, uppfarter, runt trädstammar, på uteserveringar och innergårdar.
Fritidsmiljöer – golfbanor, kyrkogårdar, parker och torgytor.

DRIFTSÄTTNING OCH UNDERHÅLL
För att skapa EcoGrus-yta använder man Stabilizer®, ett organiskt bindmedel som har konsistens som pulver.  
Stabilizern blandas tillsammans med stenmjöl, läggs ut, genomvattnas och vältas. På detta vis får man en stabil 
yta som upplevs som en vanlig stenmjölsgång. Resultatet är ett snyggt, tåligt och lättskött ytskikt som dessutom är 
giftfritt. EcoGrus är färglöst och får sin färg av det 
grus eller krossmaterial det blandas med.

Stabilizer® består av fibrer från växten Psyllium 
vars egenskaper hjälper till att binda ihop materialet 
så att ytan hela tiden förblir hård och beständig. 
Underhåll av EcoGrus är mycket enkel då stabilise-
ringsprocessen upprepas vid regn.

Kontakta oss gärna för mer information. Svensk Markservice säljer EcoGrus som färdig toppbeläggning. Den anläggs 
av våra markanläggare med specialutbildning, manuellt eller med läggare. 
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Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Gångar mellan husen - markbeläggning med Ecogrus och ränndalar

Markmaterialet behöver vara genomsläppligt för regnvatten för 
att dagvattenbrunnar inte ska bli översvämmade och vatten bli 
stående på ytor. Markmaterialet behöver samtidigt vara fram-
komligt för rullstolsburna och barnvagnar. En kombination av 
plattläggning med ränndalar och Ecogrus (se separat bifogad 
beskrvning) ger en estetiskt tilltalande helhet som också fyller 
funktionen för framkomlighet. Ränndalar leder överskottsvat-
ten vidare till trädringar och andra planteringsytor samt dagvat-
tenbrunnar. 



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Stenparti under balkonger klädd med sedummatta

Sedumvegetation är mycket torktålig och passar utmärkt att anläggas i olika markmiljöer så som slänter, refuger, rondel-
ler, stenpartier. Sedum bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar pollinatörer, höjer luftfuktigheten samt absorberar 
regnvatten vilket minskar belastning på dagvattenbrunnar. Grön även under vinterhalvåret. Beroende på planteringens 
placering kan utseendet på sedumsammansättningen variera. Den anpassar sig efter läget, soligt, halvskugga, torrt eller 
fuktigare. Sedummattan består av olika arter av sedum för att få en bra täckning vid olika förutsättningar.



Brf Fornfyndet – gestaltning gårdar
Cykelparkering

Utökat antal platser för cykelparkering i nära anslutning till gårdarna. Varierad storlek, an-
passad för platsen. Flera etager ger plats för stort antal cyklar på liten yta. Med ett grönt 
sedumtak på parkeringsmodulen ökar det estetiska värdet samt dagvattenfördröjning. 



Tack!


