
20

Furåsen B6–B8
Sammantaget rymmer områdena ca 15 bostäder. Vid 
Furåsen är det småskaliga odlingslandskapet förändrat 
genom bebyggelsen som tillkommit efter hand, 14 bostä-

-
ring. Området är varierat och kring gårdarnas gamla åker-

och björk. Dessa vackra inslag i miljön ska bevaras. Inom 

B8 med plats för ca 10 tomter. Husen behöver anpassas 
-

ningen är 130 meter.

-
backen, norr om Hällingsjö hus och infarten vid kapellet 
har båda dålig sikt på grund av ett backkrön däremel-

krav på att minska antalet utfarter behöver dessa utfarter 

-
vägskorsningen mitt i byn (ny väganslutning norr om ka-
pellet.) Hur vägarna samordnas på bästa sätt får utredas 
i detaljplanplan. Två möjliga sätt att knyta ihop vägarna 

föreslås att det östra av dessa lägen fungera som en gång- 
cykelvägsförbindelse. Stigen från Öresjö som föreslås att 
rustas upp som rekreationsväg (och som utgör den gamla 

till kapellet och byn.

Björkbacken är enda tillfart till ett stort skogskifte på fast-
igheterna Ryda 2:1 och 1:39. Ny bostadsbebyggelse utmed 
vägen behöver kunna samsas med timmerbilstransporter-
na. Bostadsfastigheten Ryda 1:35 ligger mycket nära vägen 
i en kurva. Vid planering av nya tomter behöver vägens ut-

en bra funktion för skogstransporterna. Vid byggnation 

att nå skogen. På plankartan markeras lämpligt läge för 

En naturinventering och inventering av hydrologin har 
utförts och ska utgöra underlag för områdenas utform-
ning. Stor hänsyn ska tas så att inte bäckar, kärrdråg, 
sumpskogar och våtmarker påverkas negativt. Bäckarna 
bör i möjligaste mån mån få rinna öppet.

rest av tidigare odlingslandskap som inte hävdas idag. 

Dessa omfattas av generellt biotopskydd. Åkerholmarna 
bör bevaras, både för dess naturvärde, klass 4 och för  
skönhetsvärdet i boendemiljön. Även vissa lövträd på nya 
tomter kan behöva mätas in och skyddas för att bevara 
den vackra lummiga miljön.

kraftledningsgatan i söder utgörs av naturlig självföryng-
rad skog med olika arter av träd  och i olika ålder. Skogen  
är luckig och ljus och det växer blåbär. Skogen är artrik 
och har ett påtagligt naturvärde klass 3. Den delen av sko-
gen som inte tas ianspråk för byggnation bör skötas ge-
nom plockhuggning för att bevara sitt naturvärde.

Tidigare odlingslandskap i anslutning till  B6 ioch B7. Gården Furåsen vid område B6 , 
ovan och nedan
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Exempel på möjlig bebyggelse.
Streckmarkeringarna vid B6 visar två alternativa vägdragningar till samordnad utfart norr om kapellet.

Inspirationsbilder på bebyggelse i naturnära miljö. Rydebacke by i Ubbhult (TV) och Lövekulle, Alingsås (TH).
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