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PROGRAMHANDLING
BAKGRUND 
Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande 
strukturen och funktionen på gårdarna är bra. Många av gårdarna har ett större öppet gårdsrum 
med delar av mer omslutande karaktär som bersåer och pergolor. Dessa erbjuder en mer privat 
känsla i den öppna gemensamma gården. Möjligheten till ett flexibelt och varierat användande 
är en värdefull kvalitet att behålla och utveckla. 

Inom Pyramidens gårdar ska det även fortsättningsvis finnas större öppna ytor för anordnad 
och spontan lek, möten, vistelse och kommunikation och mindre och omslutande sittplatser 
av halvprivat karaktär. En framtida upprustning ska även ta hänsyn till skötselperspektivet på 
gårdarna t.ex. ska större grusytor av stenmjöl undvikas för att minska uppkomsten av ogräs.

KULTURHISTORIA
Kvarteret präglas starkt av sin kulturhistoriska koppling. De grönmarkerade husen är av stads-
museet klassade som särskilt värdefull bebyggelse och de gula är klassade som fastigheter som 
har positiv betydelse för stadsbilden. Prickmarkering visar gårdar på bjälklag med källare under. 
Husen inom den rödstreckade linjen tillhör Svenska Bostäder. 
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MATERIAL OCH UTRUSTNING
Gårdarnas utrustning och materialval skiftar idag i karaktär. För att skapa en helhetskänsla för 
Pyramidens alla gårdar ska ett enhetligt val som samstämmer med kvarterets kulturhistoriska 
prägel göras. En klassisk enkel stil är lämplig. Sliten utrustning ska ersättas av nytt. 
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EXEMPEL PÅ MARKBELÄGGNING, MURAR OCH STAKET
Huvudstråken, entréer och sittplatser ska vara tillgängliga och funktionella. Det är viktigt att 
dessa är framkomliga för alla boende och att t.ex. snöröjning kan utföras på huvudstråken. De 
viktigaste gångstråken inom gårdarna kan förtydligas med hjälp av en genomtänkt gestaltning 
med markbeläggning av betongsten. Här kan friser av storgatsten användas för att markera 
stråkens riktningar visuellt.  
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EXEMPEL PÅ MÖBLER, ÖVRIG UTRUSTNING
Slitna möbler ersätts med nya och väljs för att harmonisera med befintliga. Möblemanget kan 
också kompletteras med papperskorgar.

EXEMPEL PÅ BELYSNING
Belysningen på gårdarna ska uppgraderas med modern och funktionell belysning för att forma 
rumslighet, ge hemkänsla och trygghet. Inom kvarterets gårdar är det bra om det finns såväl 
höga ljuskällor som ger allmänt ljus som lägre mer riktade belysningspunkter. Lägre ljuskällor 
kan adderas som belysningspollare för att ge gården en intimare karaktär.
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EXEMPEL PÅ VEGETATION
Det betydande inslaget av lummig grönska på gårdarna i form av stora träd och buskar och vackra 
rabattodlingar bidrar starkt till kvarterets trivsel. Gårdarna erbjuder och ska även i framtiden 
erbjuda kvaliteter året runt och t.ex. tidiga vårlökar och vintergröna växter är viktiga inslag som 
förlänger upplevesen av gårdsmiljön. För att möjligöra grönska på bjälklagsgårdarna planteras 
växter här i upphöjda planteringskärl.

EXEMPEL PÅ CYKELSTÄLL
Ett viktig och uppskattat inslag inom gårdarna är cykelställen. Antalet cyklar på gårdarna är stort 
och inom kvarteret finns flertalet cykelställ. Fler cykelställen behövs. Där det är möjligt väljs 
cykelställ som kan integreras med någon form av vegetation för att förstärka gårdens lummiga 
karaktär. T.ex. kan sidopartier på större cykelställ användas som spaljé för klätterväxter och taken 
kan täckas med sedumväxter.
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