
Bilaga 1 - förändringsexempel



Inledning
På följande sidor presenteras skissförslag kring två fastigheter i 
Skövde centrum. Byggnaderna har valts för att de representerar 
olika tidsperioder och stilar och därmed har olika förutsättningar.  

Dessa visionsbilder har som syfte att inspirera och väcka tankar 
kring hur fastigheter och verksamheter i Skövde centrum 
kan utformas eller omformas. Förlagen tar utgångspunkt i 
Designmanualens intentioner och visar hur näringsidkaren, 
utan alltför genomgripande förändringar av själva husen, 
kan åstadkomma tydliga förändringar i helhetsintrycket av 
fastigheterna.

Skissförslagen har tagits fram av Liljewall arkitekter AB i samarbete 
med respektive fastighetsägare och på uppdrag av Skövde 
Cityförening.

Skövde kommun och Skövde Cityförening har ställt sig bakom 
designmanualen i juni 2018.





Kv Vidar Förändringsexempel 1

Denna visionsbild visar hur en genomtänkt placering av skyltning, 
fasadbelysning och färgval kan framhäva byggnadens kvaliteteter 
och karaktär.

1. Byggnadens pelare och undersida skärmtak belyses, vilket 
framhäver arkitektoniska särdrag och bidrar till att byggnaden blir 
ett visuellt stöd i staden.

2. Undertaket har fått en ljus färg som gör att besökaren upplever 
ytan längs fasaden mer inbjudande.

3. De stora uppglasade partierna i markplan har god insyn i butiken 
vilket gör gränsen mellan verksamhet och gata mer flytande. 

4. Skyltningen har inspirerats av byggnadens rationella struktur, 
material och kulör. Genom att placera skyltar på befintliga pelare 
förstärks rytmen och vertikaliteten i fasaden.



Skissförslag

Innan förändring



Kv Garvaren Förändringsexempel 2

Denna visionsbild visar hur byggnadens många kvalitéer framhävs 
med en genomtänkt skyltning, fasadbelysning och gatuservering i 
markplan. 

1. Gatuserveringen placeras på befintlig markbeläggning för att öka 
tillgängligheten för alla.

2. Ytan avgränsas tydligt mot gata med metallstaket och 
planteringslådor. 

3. Funktionsarmaturer har fällts in i skärmtaket för att belysa 
serveringen och skapa en trivsam stämning.

4. Samtliga fönster har fått en ny ljusare karmfärg och fönstret till 
vänster i bild har ersatts med ett vikfönster för att sudda ut gränsen 
mellan gata och restaurang.

5. Skyltningen består av LED-neonbelysning, som bidrar till 
serveringens karaktär.

6. Gatumöblerna har inspirerats av byggnadens färgskala, vilket gör 
att serveringen upplevs som en naturlig del av stadsbilden.



Skissförslag

Innan förändring



Skövde kommun
0500-49 80 00

skovdekommun@skovde.se
www.skovde.se

Skövde Cityförening
0500-43 58 00

centrumledare@skovdecity.se
www.skovdecity.se


