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UMEÅ
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VINDELN

RÖDÅBYGDEN

Rödåbygden ligger huvudsakli-
gen inom Umeå kommun men 
även delvis Vindeln och Vännäs 
kommun. Rödåbygden har ett 
fördelaktigt läge för pendlare 
med tre orter inom 45 minu-
ters avstånd. Från Rödå når 
man Umeå på runt 40 minuter, 
Vännäs på runt 30 minuter och 
Vindeln på knappt 20 minuter 
med bil. För kollektivt resande 
finns Länstrafikens bussar som 
går direkt till Vindeln och Umeå.

Denna ovala yta täcker Rödå-
bygdens ungefärliga utbredning. 
Eftersom ytan är väldigt omfattan-
de har området för landskapsbilda-
nalysen begränsats. Det avgränsade 
området är markerad inom den 
rosa rektangeln och innefattar en 
yta på ca 3100 ha (31km2). För 
att få grepp om en så stor yta på 
en begränsad tid har några platser 
valts ut för mer detaljerade platsa-
nalyser.

ANALYSOMRÅDE

SAMMANHHANG



Namnet Rödå kan ha kommit från förekomsten av rödmylla i området. Några av de byarna som ingår i 
Rödåbygden är Rödåsel, Rödånäs, Överrödå, Ytterödå, Älglund, Rödåliden m.fl. Befolkningen i Rödåbyg-
den har i huvudsak livnärt sig på jordbruk och boskapsskötsel och fram till 1920-talet var det den huvud-
sakliga sysselsättningen i bygden. Därefter öppnades poststation och affär i byn. Flottning har förekommit 
på Vindelälvens nedre delar från år ca 1800. Flottningen var som störst 1937 för att därefter minska och 
sedan upphöra helt år 1976. 
(Ur Glimtar från Rödåbygdens historia)

Ekonomisk karta från 1960. Lantmäteriet Foto från Glimtar från Rödåbygdens histoira

Historia

Barr- och blandskog Annan öppen mark

Sankmark

Berg i dagen

Vatten

Åker

Byggnader

Barr- och blandskog Annan öppen mark

Sankmark

Berg i dagen

Vatten

Åker

Byggnader

Markanvändning
Här visas markanvändningen för det av-
gränsade området för denna analys. Vad 
som är skogsområden och vad som är 
åkrar eller annan öppen mark kan skiljas 
från varandra vilket visar på ett ungefär var 
landskapet är öppet och var det är stängt. 
Här kan man också se var byggnaderna står 
och alltså se var den huvudsakliga bebyg-
gelsen finns. Kartan visar också var det är 
sankmark och var det finns berg i dagen. 
Den här kartan utgör en av grunderna för 
de analyser som ska presenteras i den här 
rapporten.



Jordarter och topografi

Områdets jordarter består av en stor mängd lera-silt och morän. Längs med älven, i den övre delen av kartan, 
finns mycket älvsediment och vid Hundsjön finns områden med mycket torv som vittnar om att Hundsjön 
förmodligen varit en större sjö än den är idag och att det funnits fler sjöar i området också. En långsmal fåra 
av isälvssediment sträcker sig delvis jämsides med älven och är en tydlig kvarlämning från istiden. Det här 
isälvssedimentet är vad som bildar åsen som är viktig för bygdens utformning och har påverkat landskaps-
rummen starkt. I terrängskuggningskartan syns åsen som en långsmal upphöjning. Härifrån lutar landskapet 
ner mot älvfåran och ger en effekt av att det blir svårt att se älven från vissa platser. Trots att älven har en stor 
påverkan på landskapet är den från många vinklar osynlig tills man kommer närmare den. 



Kommunikationer och rörelse



Den typiska vägen i Rödå ser ut som på bilden. De är ganska smala och det 
saknas vägrenar. Det finns inga gång- och cykelvägar i Rödåbygden vilket gör 
att cyklister och fotgängare får samsas med motorfordon på vägarna. Här kör 
både personbilar och på genomfartsvägen mellan Rödånäs och Rödåsel kör 
även en del tyngre fordon som lastbilar av olika slag. På många av vägarna upp-
fattas hastigheten på passerande fordon som hög. Det gör att upplevelsen som 
fotgängare eller cyklist på vägarna kan kännas otrygg. Det kan kännas särskilt 
otryggt att släppa ut barn på vägarna.

Under vintern är framkomligheten något annorlunda. Skidspår gör att vissa 
områden, till exempel nere vid älven, blir mer lättillgängliga under vintern. 
Skoterlederna gör också att framkomligheten förändras och många kan åka 
direkt från sin tomt och ut på skoterlederna.

Väg 363 går genom Överrödå och ligger i nära anslutning till Rödånäs och 
Rödåsel på väg mot Umeå i söder och Vindeln i norr. Genomfartsvägen genom 
Rödånäs och Rödåsel ansluter också till väg 363. På genomfartsvägen passerar 
Länstrafikens busslinje nummer 16 som går från Vindeln till Umeå. Från kors-
ningen vid affären i Rödåsel går vägarna till Tvärålund och Vännäs.



Bebyggelsestruktur

Byarnas utbredning följer i stort sett älvens och åsens form och bebyggelsen sträcker ut sig i 
långsmal riktning. Trots det är älven inte synlig från en stor del av den huvudsakliga bebyg-
gelsens utbredning. Älven ligger nära, men är på flera håll osynlig på grund av att det kupera-
de landskapet döljer den från många vinklar. Den långsmala formen på bebyggelsen sträcker 
ut sig i många kilometer. Det gör att bystrukturen är lite svår att definiera och att det kan vara 
svårt att uppfatta det som en sammanhängande bygd för någon utomstående.

Rödåsel: Tiden runt sekelskiftet var byns hus framför 
allt samlade kring nuvarande Bygdegården. Sedan dess 
har byns centrum mer och mer förflyttats till området 
närmare vägkorsningen. 



Bebyggelsen kan delas in i några olika kategorier baserat på hur husen är placerade 
i förhållande till varandra och sin omgivning. Området har delats in i lila, grön, röd 
och gul kategori baserat på den historiska framväxten och upplevelsen av att vistas i 
de olika områdena. 



Bebyggelsen som markerats som lila i bild-
en karakteriseras av att avstånden mellan 
gårdarna är stora. De boende har långt till 
närmsta granne och husen är huvudsakli-
gen traditionella till utseendet och karaktär. 
De flesta hus är byggda i trä och målade i 
falurött, gult eller vitt och gårdarna är stora 
med lador och uthus. Denna bebyggelse ger 
en tydlig koppling till det gamla jordbruks-
samhället som har satt sin prägel på hela 
bygden. 

Den gröna markeringen täcker i huvud-
sak Rödåsels utbredning. Bebyggelsen här 
karakterisas av en tätare bystruktur. Här 
är ”bykänslan” större än i omnejden och 
det är närmare till grannarna. I de äldre 
delarna av byn står husen huller om buller 
och nära vägarna. Här finns också en del 
stora jordbruk som är i drift idag och skapar 
kopplingar mellan byns historia och samti-
den. I andra delar av bebyggelsen är husen 
placerade mer ordnat och påminner mer om 
typiska villakvarter. Tyngdpunkten för byns 
bebyggelse har historiskt sett legat belägen 
vid byns bygdegård närmare älven, men har 
allt sedan förflyttats mer mot området runt 
gamla affären, närmare vägkorsningen mot 
Tvärålund och Vännäs.



Den röda markeringen täcker i huvudsak Rö-
dånäs och visar också en tät bystruktur, precis 
som den gröna markeringen över Rödåsel. Det 
som upplevs som den stora skillnaden här är 
att husen i huvudsak står välordnade i kvar-
tersstruktur och ger nästan en upplevelse av att 
vara i villaförort snarare än ute på landsbyg-
den. Tomterna är därför lite mindre än omgiv-
ningarnas bebyggelse och grannarna kommer 
ganska nära inpå varandra. Här finns både 
traditionella hus, nyare villor och även hyres-
rätter. Kvartersstrukturen består i huvudsak av 
nyare villor och har tillkommit senare till byn. 
De mer traditionella husen sträcker sig längs 
med genomfartsvägen mellan Rödåsel och mot 
väg 363.  

I Överrödå, som den gula markeringen del-
vis täcker, karakteriseras av att bebyggelsen 
är långsmalt utsträckt längs vägen och älven. 
Landskapet är väldigt brant och sluttar ner mot 
älven. Bebyggelsen ligger i huvudsak placerad 
nära inpå väg 363 med den branta utsträckta 
kullen som bakgrund och med åkrarna och 
älvfåran som utsikt. Husen är placerade relativt 
nära varandra på vissa platser och med längre 
avstånd mellan varandra på andra platser.



Orienterbarhetsanalys



Förklaringar

Svårupptäckt väg till Sandvika och en 
svårorienterbar korsning

Korsningen vid 
antiken och 
bensinstationen är 
svår att orientera 
sig i och kan vara 
svår att få tillräck-
lig överblick i för 
att känna sig trygg 

Målpunkter och landmärke

Förvirrande platser

Barriär och otillgänglighet

Knutpunkt

En knutpunkt är en plats där flera 
stråk möts och riktningarna går åt 
olika håll, som till exempel kors-
ningen i Rödåsel där många vägar, 
fordon och fotgängare möts.



Landskapsrum och vyer

Vy över både 
Hundsjön och 
öppna fält

Vy över öppna 
fält. Älven syns 
inte från den här 
vinkeln

Vy över både 
Vindelälven och 
Rödån på sam-
ma gång

Bakgrunden till 
fotbollsplanen är 
en vy över kullar 
täckta med skog

Först här börjar 
älven synas men 
fortfarande som 
en strimma i 
bakgrunden

Älven öppnar 
plötsligt upp sig 
och vyn är storsla-
gen

Öppna definierade 
landskapsrum

Slutna rekreativa 
skogsvärden

Viktiga vyer

De stora öppna rummen med definierande skogskonturer sätter en stor prägel på landskapet och skapar 
många viktiga vyer. Vyerna är kopplade till älven, sjön, ån och de öppna fälten. Dynamiken i landskapet, med 
stor variation i topografin, skapar också storslagna utblickar. På vissa platser skymmer det kuperade land-
skapet istället vyer, vilket gör att älven är dold från vissa vinklar. När man står på vissa platser i Rödånäs och 
Rödåsel är älven inte synlig på grund av topografins utformning.

Några slutna rekreativa skogsvärden har också kunnat identifieras i den här analysen. Skogen där Äventyrs-
parken är belägen används flitigt och har många olika rekreativa värden. Här är känslan ombonad och sluten, 
i kontrast mot de öppna landskapsrummen närmare älven och sjön. I norr, vid Rödånäs, finns ett skogsparti 
vid älven som har unik, frodig miljö och väldigt branta backar. Här finns potential att lyfta fram och utveckla 
de rekreativa värdena ännu mer.



Upplevelsen av platser

Eftersom området för analyserna är omfattande kan det vara lättare att ta avstamp i några specifika platser 
för att få grepp om helheten. För att förstå hur det är att befinna sig i Rödå och för att förstå upplevelsen av 
de många olika karaktärer och element som bygden består av, kommer denna del att visa ett antal utvalda 
platser ur det perspektiv vi människor uppfattar vår omgivning. Dessa platser som kommer att presenteras är 
antingen målpunkter i sig eller ligger i nära anslutning till en målpunkt (se orienterbarhetsanalys s.12). Fokus 
ligger här på att ge en närmare känsla för dessa platser, vilka karaktärer som finns och vad som är unikt för 
dem. Tillvägagångssättet baseras på Christian Norberg-Schulzs teori om Genius loci, vilket lite enkelt kan 
förklaras som platsens själ eller identitet. Denna del av analysen utgår alltså mycket från mina egna upplevel-
ser av platsernas själ och identitet. Eftersom allt ligger i betraktarens blick och personliga erfarenheter präglar 
upplevelsen av platser kommer denna del självklart påverkas av mina erfarenheter som en landskapsarkitekt-
student, med mina livserfarenheter och med en blick utifrån och utan tidigare koppling till platsen. Denna 
”utifrån-blick” kan vara väldigt nyttig för att få nya perspektiv och upptäcka sådant som invånarna själva kan-
ske blir hemmablinda för. Målet med denna analys ”Upplevelsen av platser” blir att förmedla det som gör de 
här platserna speciella på sina unika sätt, sätta dem i ett större sammanhang och se hur de hänger samman, 
eller hur de inte hänger samman, och därefter undersöka vilken utveckling som skulle behövas för att knyta 
ihop delarna till en helhet.



öppen himmel stilla vatten

Hundsjön är en stillsam entré till Rödåbygden söderifrån. Vattnet 
ligger spegelblankt, omgivet av skog och åkrar. Från vägen sluttar 
det ganska kraftigt neråt vilket ger en tydlig vy mot sjön. Sjön är 
svår att nå, egentligen endast tillgänglig från badstranden, enligt 
min upplevelse. Vid badplatsen kan man slå sig ner i godan ro och 
försvinna i tankar en bra stund. Från denna plats, som ligger på 
sjöns sydöstra spets, har man utsikt över hela sjön. Vattnet är stilla 
och spegelblankt, himlen är öppen samtidigt som känslan är om-
bonad med skog runt hela sjön som kapslar in platsen. Sammanta-
get blir det ett öppet men på samma gång väldefinierat landskaps-
rum som känns lugnt och harmoniskt att vistas vid.

omfamnande skog



pelarsal

omslutande takmatta av mossa och ris

Äventyrsparken. Den här platsen kommer lite som en överrask-
ning. Det ligger så nära älvlandskapet och är ändå så olikt. Entrén 
till Äventyrsparken är lite svår att upptäcka och inte så tydlig om 
man inte redan känner till den. Precis mittemot bensinmacken 
finns en liten skylt som visar den branta vägen uppåt. När man väl 
kommit upp på höjden träder man in i ett helt annat landskap än 
det som finns där nere. Skogen uppe på åsen är avskalad med pela-
re av tallar och en matta av torr mossa och ris. Trolsk och mystiskt. 
Här är det stilla och tyst. Det finns en känsla av att kunna irra bort 
sig, orienterbarheten är svårare, men det är kanske också en del av 
upplevelsen att känna som att man försvinner och blir liten för en 
stund. 



Landskapet öppnar upp sig kring älven. Här forsar vattnet fram längs 
böljande fält och kullar, mot en bakgrund av blandskog i olika lager. 
Vattnet glittrar i solen och bruset hörs över hela området. Landska-
pet är öppet med vyer i alla riktningar. Det här är en dramatisk och 
uppseendeväckande plats som ger många intryck; dynamik, rörelse, 
brusande ljud och en stark livskraft. Som kontrast mot det föränder-
liga vattnets rörelser står bron statisk och stabil. Bron och forsen blir 
som ett landmärke för platsen eftersom det sticker ut och blir en tydlig 
markör och en stor hjäp för orienterbarheten. Vid brons västra sida 
finns en liten strand där kan man bada eller påbörja forsränningstu-
ren. Här är sanden mjuk och utsikten fin.

stabilitet

kuperat landskap forsande vatten



mjuk sand
kuperat landskap

Undangömd och lite hemlig, så kan Sandvika badplats beskrivas. Äl-
ven gör en ordentlig sväng söder om Rödåsel och precis i den svängen 
har den här sandstranden bildats. Sanden är mjuk och vattnet är friskt 
och klart. Vid strandkanten har det bildats en vik där vattnet är gan-
ska stilla, men längre ut börjar det röra på sig och forsa fram. Det här 
är en plats som känns både undangömd och på samma gång väldigt 
öppen ut mot älven med en mycket fin utsikt. En bra badplats och ett 
riktigt fint utflyktsmål för varma dagar.

omfamnande skog

strömmande vatten



öppna fält

öppen himmel

På många håll i bygden ser landskapet ut såhär. Det är luftigt och 
öppet med stora fält som sluttar ner mot älven. Det öppna, bördiga 
landskapet och de stora gamla gårdarna påminner om bygdens långa 
historia av jordbruk och eftersom vissa av jordbruken fortfarande är 
aktiva lever kulturarvet vidare och sätter en stark prägel på området. 
Här är det öppet åt alla håll och en vind rör sig över landskapet. Det 
här är en plats man rör sig på, en passage från ett ställe till ett annat. 
Snarare ett mellanrum mellan målpunkter än en målpunkt i sig. Men 
det är ändå en plats som representerar en stor del av landskapet och 
som är viktig för hela bygdens karaktär och anda. 

ängsblommor

hus med historia



grusplan

skog i bakgrunden
spår av människor

I Rödånäs ligger fotbollsplanen. Det här är en öppen plats med en 
upphöjd vägg av skog i bakgrunden. Det syns att fotbollsplanen är väl-
använd och närvaron av människor syns genom att det är lite nött och 
skavt av människofötter och rörelse. Det här är en plats för aktivitet 
och möten mellan idrottande människor från hela bygden. Platsen har 
framför allt en funktion som är tydlig och det är att vara just en plats 
för idrottande. Kanske finns det inte många andra skäl att befinna sig 
här, men för just det ändamålet är den ovärderlig. Bygdens topografis-
ka skillnader är tydligt framträdande med kullen av skog i bakgrun-
den. Vägen mellan Vindeln och Umeå sträcker sig förbi här och hörs 
och syns tydligt i landskapet. 



Näset mellan Rödåsel och Rödånäs är en speciell plats. Efter att ha 
rört sig genom en stängd vy öppnar landskapet plötsligt upp sig här. 
Vatten breder ut sig åt sidorna, med älven i väst och ån i öst. Det är en 
plats med riktning och rörelse, en plats de flesta kanske bara passerar 
igenom, men om man har möjlighet är det en fin plats att stanna upp 
på och njuta av mötet mellan älven och ån.

omgiven av vatten slingrande väg
öppen himmel



åker
ängsblommor strimma av älven

På den här platsen ligger skogen, älven, åkern och ängsblommorna 
som i överlappande skikt och bildar en harmonisk plats. Här finns en 
väg att promenera längs, i riktning norrut som når en skog som har 
svårare tillgänglighet. Här finns potential till ett väldigt mysigt pro-
menadstråk som också skulle underlätta kommunikationen mellan 
byarna. 



Ner till älven sluttar det brant. Rakt ner mot älven från Bygdegården 
i Rödåsel finns den här platsen. Här ligger älven stilla och reflekterar 
himlen ovan. Man kan gå en liten bit längs med vattnet och komma 
riktigt nära. Här är ett sådant ställe där man önskar att det gick att 
fortsätta promenera längs vattnet, att det fortsatte vara öppet och till-
gängligt. Det är lätt att se över till den andra sidan av älven, där man 
kan skymta vilda djur och fåglar om man har tur. Det här är en redan 
väldigt vacker plats med stor potential att bli ännu mer. 

sluttande backe

spegelblank älv
blandade träd och buskar



Det unika älvlandskapet

Naturbetesmarkerna hör till de mest artrika miljöerna. Betande djur 
skapar en rik mångfald där växtarter, insekter och fåglar gynnas. På en 
mark som betas får ingen växtart övertaget eftersom allt trampas ner. På 
så sätt kan även växter som har svårt att konkurrera på andra platser få 
chansen att växa. Genom att hålla naturbetesmarker och fält öppna ska-
pas också fria, vackra utsikter mot älvlandskapet som tillsammans med 
de betande djuren också skapar unika kulturmiljöer.

Vindelälvens avrinningsområde, som Rödåbygden ingår i, är ett biosfärom-
råde inom Unescos biosfärprogram och har namnet Vindelälven-Juhttátah-
kka. Juhttátahkka är umesamiska för flyttled och visar hur viktig älven 
är för renskötseln. Renskötseln är en näring som kräver stora arealer och 
en variation av olika betesområden över olika tider på året som inte kan 
ersätta varandra. Landskapet i Rödåbygden kring Vindelälven är alltså en 
ovärderlig del av rennäringen och de återkommande renvandringarna är 
också en del av landskapet.

Vindelälven är en fritt flödande, oreglerad älv som rinner från fjäll till kust och är skyddad mot vattenkraftut-
byggnad i naturskyddslagen. Att älven är oreglerad innebär att vattennivåerna varierar kraftigt under årets 
lopp, med låga nivåer på senvintern och mycket höga mängder på våren och försommaren. Det är denna 
stora förändring över året som präglar älvlandskapet och gör miljön så unik. Förutom att vattnenflödet ska-
par dramatisk effekt och en variation av upplevelser i landskapet över året blir också artrikedomen större och 
mer varierad. Det är framför allt vid forsarna som älvstränder och skogsbrynen är särskilt artrika på grund av 
kornstorleken i jorden och de förutsättningar som skapas.



Nytt rekreationsstråk 
runt Hundsjön

Ny rekreationsslinga
som knyter samman 
älven med byn och 
det be�ntliga rekreations-
stråket i Äventyrsparken

Nytt stråk för rekreation
och kommunikation där 
Rödånäs och Överrödå
knyts samman

Eventuell möjlighet 
till fortsatta stråk 
över bron och längs 
med älven 

Utvalda målpunkter Rekreationsvärden med 
utvecklingsmöjligheter

Be�ntliga rekreativa stråk

Förslag till kompletterande 
rekreativa stråk

Utveckling av rekreativa stråk



Sammanfattning och utveckling

1

2

Jordarter: isälvssediment, lera-silt och torv
Befintlig bebyggelse: Husen står utspridda med stora hustomter och stora avstånd mellan grannarna.
Rekreationsvärden: Hundsjön och omkringliggande öppna fält. Potential till förhöjda rekreationsvär-
den vid Hundsjön genom utveckling av till exempel promenadstråk, grillplatser och rastplatser.
Utveckling av bebyggelse: Vid eventuell ny bebyggelse bör hänsyn tas till Hundsjöns stora potentiella 
rekreationsvärden. Om det finns möjlighet att ny bebyggelse med nya vägar öppnar upp och gör sjön 
mer lättillgänglig från fler håll kan en sådan utveckling vara fördelaktig för hela området.

Jordarter: isälvssediment, torv och postglacial sand
Befintlig bebyggelse: Bebyggelsen består framför allt av glesbyggda hus med stora ytor. Närmare 
Rödåsel står husen något närmare varandra.
Rekreationsvärden: I området finns två tjärnar med möjlighet till utveckling.
Utveckling av bebyggelse: Här finns utrymme för ny bebyggelse. För att bevara samma uttryck som 
idag kan tomterna hållas relativt stora med avstånd mellan husen.

I denna del har hela projektområdet 
delats in i olika delområden för att på 
ett enkelt och tydligt sätt sammanfat-
ta några viktiga aspekter som i grova 
drag kan sägas utmärka varje område. 
De aspekter som sammanfattas här 
är: områdenas huvudsakliga jordarter, 
den befintliga bebyggelsen, nuvarande 
och potentiella rekreationsvärden och 
utveckling av bebyggelse. Symbolerna 
representerar olika karaktärsdrag som 
utmärker varje område och hjälper till 
att ge en snabb fingervisning om vad 
som är speciellt just där.
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Jordarter: lera-silt, postglacial sand och isälvssediment
Befintlig bebyggelse: Bebyggelsen består både av hus som är byggda långt ifrån varandra med stora tom-
ter och bebyggelse som är lite tätare med mindre tomter närmare Rödåsels centrum.
Rekreationsvärden: Öppna böljande fält
Utveckling av bebyggelse: Här finns förutsättningar för ny bebyggelse. 

Jordarter: postglacial sand och isälvssediment
Befintlig bebyggelse: Här består bebyggelsen framför allt av hus som står nära varandra och har mindre 
tomter än i omgivningarna.
Rekreationsvärden: Äventyrsparken är ett värdefullt rekreationsområde med möjlighet till många olika 
aktiviteter.
Utveckling av bebyggelse: Här är det lite mer begränsat med fria ytor för ny bebyggelse. Om ny bebyg-
gelse ska ske som samtidigt ska bibevara en stark bykärna kan detta område potentiellt vara värdefullt 
att utveckla.

Jordarter: älvsediment och lera-silt
Befintlig bebyggelse: Rödånäs har en tydlig bykärna med husen och tomterna nära varandra. Rör man 
sig norrut blir husen mer glesbyggda med större tomter. 
Rekreationsvärden: Närhet till både älven, ån och fotbollsplan. 
Utveckling av bebyggelse: Här är det lite mer begränsat med fria ytor för ny bebyggelse. Om ny bebyg-
gelse ska ske som samtidigt ska bibevara en stark bykärna kan detta område potentiellt vara värdefullt 
att utveckla.

Jordarter: lera-silt, morän, älvsediment
Befintlig bebyggelse: Husen står utspridda med stora hustomter och stora avstånd mellan grannarna.
Rekreationsvärden: Älven är väldigt viktig för landskapet. Det finns stor potential att stärka älvens 
rekreationsvärde genom att tillgängliggöra med till exempel promenadstråk, rastplatser och grillplatser. 
Här finns höga värden i de vackra vyerna och en artirk flora som är värdefull att bevara.
Utveckling av bebyggelse: Vid ny bebyggelse i detta område är det viktigt att ta hänsyn till älvens höga 
befintliga och potentiella rekreationsvärden. Om det finns möjlighet att utveckla bebyggelse på ett sätt 
som samtidigt bidrar till en ökad tillgänglighet för allmänheten så skulle det kunna stärka många vär-
den på platsen .
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