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VILHELMSRO 
- Borgmästarevägen 

- Nya kyrkogården 

- Vilhelmsro gård 
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG 

- Agrarhistorisk miljö i Vilhelmsro gård och gamla vägen Sköttningsvägen. 

- Nya kyrkogården 

- 1950-1970-talets villabebyggelse, 1950-talsvillor kring Borgmästarevägen 

- 1950-talets flerbostadshus 

BESKRIVNING 

Stadsdelen Vilhelmsro har fått sitt namn efter Vilhelmsro gård, en gårdsmiljö vid Sköttningsvägen som har legat här sedan åtminstone mitten av 1800-talet. 

Gårdens bebyggelse kommer från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet och har en uppfartsgård med alléträd och omgivande hög stenmur. 

Under 1950-talet och framåt har jordbruksmarken söder om stadskärnan alltmer styckats av och bebyggts med bostäder. Merparten av bostadsbebyggelsen i 

området kommer från tiden 1950-1980. Under 2000-talet fram till idag har tidigare jordbruksmark i stadsdelens södra delar planlagts för villaområden. 

Kyrkogården i stadsdelens västra del är anlagd på 1880-talet som ”Nya kyrkogården”. Kyrkogården byggdes ut på 1960-talet. De två perioderna avspeglas i 

kyrkogårdens struktur. 1880-talet i den östra delen med symmetriskt placerade gravstenar och parterrer med allén som centralt stråk; 1960-talet i den västra 

delen med rundade gångvägar, det modernistiska Uppståndelsens kapell, samt modernare gravstenar. Längs kyrkogården och Sköttningsvägen löper en lång 

kalkstensmur som ger karaktär åt vågen in mot centrum.  

Bostadsbebyggelsen från 1950-talet finns i stadsdelens norra del. Inför utbyggnaden av området anlades ett mindre parkområde som avgränsade det mot 

Gamla stan, kallad Borgmästarparken. Mot denna gröna kil har tre lamellhus i tegel med vardera tre våningar placerats. Husen är välbevarade både i den 

övergripande karaktären och i detaljerna, särskilt Agaten 3. Tidstypiska detaljer som smidesbalkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt, skorstenar och 

portar i natursten verkar vara i ursprungligt skick.  

Öster om flerbostadshusen är ett småhusområde från samma tid, kring Borgmästarvägen. Området började byggas 1955 och präglas av villor i relativt 

kvadratiska former. Endast en bilgata leder in till området från Ållebergsvägen. Borgmästarevägen sträcker sig runt i en pentagon och återknyter till 

Ållebergsvägen igen. I Värt att värna har tre villatyper noterats i området: 

- 1 1/2-plansvilla i tegel, i det närmaste kvadratisk, som kröns av ett brant sadeltak. Vanlig innan 1960-talet när korsplanen var rådande planform. 

- 1-plansvilla med långsträckt planform och fasadtegel. Flackt sadeltak belagt med rött lertegel. Omsorgsfullt utformad ingång, ibland i en liten nisch 

eller också med en dekorativ murning runt dörren. Trappa med smidesräcken leder upp till ingången. 
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- Den tredje typen är kompletteringar under 1970–80-talen – enplansvillor i trä eller med mexitegelfasad. Senare villor är ofta större planmässigt samt 

annat materialval och formspråk. 

Utöver trapporna med räckena är enstaka kalkstensmurar viktiga inslag i området. Borgmästarevägen har genomgått en hel del förändringar – både ändringar 

av fasadmaterial och ny färgsättning som inte funnits tidigare i området.  Detaljer som smidesräcken har bytts mot träräcken, takets lertegel mot betongtegel.  

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG 

- Gårdsmiljön Vilhemsro vid Sköttningsvägen. 

- Nya kyrkogården med tydliga utbyggnadsperioder under 1880-talet samt 1960-talet. Uppståndelsens kapell som är en karaktärsbyggnad med 

tidstypisk modernistisk arkitektur. 

- 1950-talets flerbostadshus, särskilt kvarteret Agaten. 

- 1950-talets villabebyggelse, särskilt Borgmästarevägen. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

- Vilhelmsro gårdsmiljö med stenmurar mot Sköttningsvägen bevaras som en integrerad men tydligt självständig del i de nya villaområdena. 

- 1950-talets flerbostadshus bibehålls enligt sin ursprungliga karaktär med fasader i tegel eller slät puts, balkonger i smide med fronter i 

sinuskorrugerad plåt, portaler med dekorativ murning runt dörren samt sadeltak täckta med lertegel. 

- De sammanhållande karaktärsdragen i villabebyggelsen vid Borgmästarevägen bevaras: bebyggelsemönster, skala, färgsättning, stenmurar, 

trappräcken och dekorativa ingångspartier. 

- Förtätning sker huvudsakligen i områdets utkanter. Komplementbebyggelse placeras mot tomternas ”insidor” och sticker inte ut från befintlig struktur 

och skala. 

- Uttrycken för Nya kyrkogårdens olika utbyggnadsperioder bevaras. Parterrer, alléer och stenmurar underhålls. 



 
 

Vilhelmsro •       | 4 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Värdeklass C, lokalt bevarandevärde. I stadsdelen ingår välbevarade flerbostadshus och villor från 1950-talet som till viss del har regionalt bevarandevärde. 

Detta gäller även för miljön präglad av 1800-talet kring Vilhemsro gård och kyrkogården. Som helhet har dock stadsdelen ett lokalt bevarandevärde på grund 

av uppblandningen av nyare bebyggelse inom de värdefulla områdena samt i den södra delen. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

- Informationsblad kan tas fram som beskriver historik och karaktärsdrag för bebyggelsen kring Hwassgatan och Borgmästaregatan. 
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Vid Boaplan är bostadskvarteren med tvåvåningshus relativt välbevarade. 

Fasadmaterial varierar mellan hårdbränt rött tegel, gult tegel och puts. 

Detaljer som skorstenar och balkongfronter finns kvar. 

 

Husen vid Boaplanär placerade mot en smal parkremsa. Entrépartierna är väl 

accentuerade mot gatan i form av en omfattning i natursten och trädörrar med 

glasning. 
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Nya kyrkogården bidrar med grönska till stadsdelen. Kalkstensmurar och 

stora lövträd är viktiga kvalitéer i området. 

 

Villaområde utbyggt i stadsdelens södra del under 2000-talet. Enplansvillorna är 

luftigt placerade på den platta f.d. jordbruksmarken. Plantering av träd och 

annan växtlighet är viktig för att bryta upp karaktären av utslängd ”villamatta”. 

 



 
 

Vilhelmsro •       | 7 

 

 

 

Rapport 

2016-05-31 Reviderad: 2016-07-04 

Upprättad av: Adam Augustsson, WSP 

Kartmaterial upprättat av: Tobias Dahmm, WSP 

 

 


