STACKMORA
Invånarantal:
cirka 250 invånare

Geografiskt läge:
4 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Kontrasternas by med vacker
utsikt.
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Riktlinjer
• Längs särskilt markerade
vägar i den västra
bebyggelsegruppen ska
ny bebyggelse stärka
bykaraktären med
traditionella gårdsbildningar
och ett smalt gaturum,
se kartan på motstående
sida samt avsnittet om
gårdsbildningar sida 70.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• Gamla Slättbergsvägen
med anslutande stigar ska
behållas som grönområden
då området är viktigt för
närrekreationen.
• Jordbruksmark som
har potential att brukas
rationellt bör inte
bebyggas, se riktlinje för
jordbruksmark viktig för
rationellt jordbruk, sida 119.
• På jordbruksmark viktig för
landskapsbilden bör inte
nya byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter eller
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering
ska kunna medges ska en
särskild utredning påvisa att
detta inte påverkar utsikten
eller byns karaktär negativt,
se sida 119.

Stackmora ligger på höjden utanför Orsa med utsikt över Siljansringens
dalgång och till viss del även över Orsasjön. Egentligen består Stackmora av
tre byar, Västra och Östra Stackmora samt Stackmora Millby som avgränsas
från varandra av jordbruksmark. Stackmora ligger inom riksintresset
Siljansområdet och odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till
riksintressets värden. Stora delar av jordbruksmarken är utpekad som
riksintresse för naturvård.

Bebyggelsens karaktär
Stackmoras bebyggelse är mycket skiftande och uppvisar stora kontraster
jämfört med andra byar i kommunen. Jordbruksmarken som avgränsar
de tre byarna från varandra är mycket viktig för bebyggelsekaraktären i
Stackmora.
Generellt är det två typer av bebyggelse som finns i byarna. Dels områden
med mycket tydlig traditionell dalaby-karaktär med smala gaturum och
tydliga gårdsbildningar, och dels områden med nyare villabebyggelse,
framförallt från 60-, 70- och 80-talet. Ibland är dessa typer av bebyggelse
uppblandade med varandra utan att den ena typen dominerar.
I områden med traditionell dalabykaraktär är bostadshusen framförallt i
1,5 våning med sadeltak. Komplementbyggnaderna varierar i storlek från
små äldre uthus till större ladugårdar och nyare komplementbyggnader
eller äldre tillbyggda uthus. Både bostadshus och komplementbyggnader
har i huvudsak fasader bestående av stående träpanel eller knuttimmer.
Färgsättningen består av slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä.
Vissa äldre hus har annat fasadmaterial eller annan färgsättning.
I områden med nyare villabebyggelse ligger bostadshus och
komplementbyggnader normalt uppdragna från vägen. Här varierar storlek,
material och färgsättning stort. Material och färgsättning varierar även på
komplementbyggnaderna. I byn finns också en handelsträdgård och ett
företagshotell som avviker från den övriga karaktären i byn.

Bildförklaring:
Stackmoras nyare bebyggelse ligger uppdragen från vägen.
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STACKMORA

Västra Stackmora

Markanvändning, sid 174-177
R

Stackmora omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av
området kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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Östra Stackmora

