
Större rekreationsområden / Närströv
Här innefattas skogsområden, vattennära rekreation, odlings-
landskap, mossar eller anlagda naturlika områden med möjlig-
het till tätortsnära rekreation. Man bör eftersträva en variation 
inom typ, tillgänglighet, upplevelser och utmaning/svårighets-
grad. Områdena bör ge en vidd av olika upplevelser och varia-
tion i naturtyper så att de kan tillgodose behov och önskemål 
från hela vidden av användargrupper och intressen. Rekrea-
tionsområdena rymmer olika möjligheter som till exempel; 
kanot, fiske, motionerande, vandring eller möjligheten till ro 
och eftertanke. 

Viktigt är att se till att alla grupper oberoende av eventuella 
funktionshinder har tillgång till större rekreationsområden. För 
att underlätta detta kan speciella gångstråk/slingor anläggas för 
att möjliggöra framkomlighet för alla brukare. 

Genom känsliga områden eller blöta områden där tillgänglig-
heten är nedsatt kan spänger eller bryggor anläggas för att möj-
liggöra användande och samtidigt skona naturen från slitage 
och skador. Områden närmast bebyggelse är oftast de som an-
vänds mest i vardagen och därmed är trycket och slitaget större 
där. Speciella rekonstruktions- och återhämtningsprogram kan 
ibland vara aktuellt eller passager där anlagda stigar styr fri-
luftslivet. Att tänka på vid framtida planering och skötsel av 
de närliggande rekreationsområdena är vad för slag rekreation 
man kan behöva erbjuda och vilken sorts vegetation som klara 
av just denna typ av användning. 

De närliggande natur- och frilufsområdena bör även kopplas 
samman med grönskan inne i tätorten med hjälp av stråk och 
gröna kilar så att flora och fauna kan vandra in och ut. Men 
även för att locka ut människan ut i naturen. För att få fler att 
nyttja denna resurs krävs information, kanske en liten karta 
över de områden som finns, deras speciella karaktär, utbud och 
skyltning så att man hittar till startpunkten eller ”ingången”.

Gräsmark
Område med högt gräs eller örtvegetation som mestadels röjs 
eller slåttras årligen. I denna kategori ligger även odlingsmar-
ken och betesmarken, vilket lett till att kategorin gräsmarker 
stäcker sig över en stor vidd av arealskalan från mindre områ-
den till stora jordbruksytor. En del av ytorna har inslag av an-
tingen löv eller tall men har ändå räknas till gräsmark då träd-
vegetationen är liten eller den slutgiltiga karaktären bedömts 
som mer öppen. 

Öppna gräs- och örtytor som förr var en vanligare syn i land-
skapet, är idag på väg att minska ordentligt. Många arter är be-
roende av de kvarvarande ytorna som ännu slåttras varje år för 
sin överlevnad. En nackdel med jordbruksmarken är att den i 
allmänhet inte är tillgänglig för rekreation då den ligger i bruk, 
vilket medför att de förekommande småbiotoperna är svåra att 
uppleva och ta till sig.

De gräsmarker som finns inom tätbebyggt område har nu fått 
en allt viktigare roll då de i vissa avseenden blivit ytor där flora 
och fauna arter, som innan hade sitt habitat i jordbruksområ-
den, kan finna en tillflyktsort. Långt ifrån alla gräsmarker har 
uppnått en artrikedom som vissa jordbruksmarker innehar (eller 
innehaft), men på sikt med kontinuerlig och planerad slåtter kan 
de täcka för en del av behoven.

Bör ha en variation i typ, 
tillgänglighet, upplevelser 
och utmaning

Anlägga lättframkomliga 
leder för at underlätta för 
vissa grupper

I känsliga områden an-
vänds spänger eller bryg-
gor för att skona naturen

Rekreation och typ av 
vegetation

Stråk som kopplar ihop 
naturområden och med 
stadens grönstruktur

Framställa en skrift/karta 
över Gislaveds rekreations-
områden

Täcker ett brett spektra

Många arter är beroende 
av ortens gräsmarker då 
jordbruket fortsätter att 
minska

Jordbruksmarker är i regel 
svåråtkomliga för allmän-
heten

Gräsmarker inom staden 
kan få en allt viktigare roll 
för mångfalden

Foto nedan:
Nissan sedd från Skogskyr-
kogårdsbron
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Park
Parken är viktig rekreation- och mötesplats nära bostaden som 
kompletterar gårdspark och villaträdgårdar. Den kan antingen 
ha karaktären av en anlagd park eller bestå av mer vildväxande 
naturmark. Området bör erbjuda enklare nöjen som kanske inte 
kan tillgodoses på gårdsparken eller i villaträdgården som till 
exempel lek, bollspel, promenader, avkoppling och mötesplat-
ser. 

För många blir parken en viktig social plats antingen om det är 
för att titta på människor eller träffa vänner eller söka nya be-
kantskaper. Det är viktigt att forma den så att det blir en balans 
mellan områden för möten och platser för avskildhet och ro. 
Fler upplever bara närvaron av en park att gå eller cykla ige-
nom på vägen till sitt mål som oerhört viktigt och lugnande. 

Sett från en större skala kan parken även vara en viktig länk 
i utformandet av tätortens grönstruktur och dess länkar som 
skall knuta samman tätorten med landsbygden. Ett varierat och 
väl planerat grönområde kan även inneha en viktig roll för djur 
och växter, detta i sin tur kan höja värdet på parken då en rik 
flora och fauna ger den ännu en dimension. Genom att ha olika 
parker som täcker en större del av spektret för habitat kan man 
hjälpa till att utveckla och behålla mångfalden i en tätortsmiljö. 
Man kan på detta sätt skapa ett spektra av olika parker som kan 
ge invånarna en vidd av upplevelser.

I kategorin park finns underkategorier i form av Gårdspark och 
Offentlig park. Dessa kommer nu att tas upp mer i detalj.

Gårdspark (bostadsanknutna grönytor)
Det närmaste grönområdet för de som bor i bostadskomplex 
och därmed en väldigt viktig plats då detta blir vardagsmil-
jön som skall kunna tillgodo se de grundläggande behoven i 
form av utemiljö och sociala mötesplatser. Önskvärt är att ha 
en gårdspark som är varierad, funktionell och intressant. Som 
vistelseområde för boende bör den även kunna tillgodose lek 
för de allra minsta barnen. 

Vid utformningen av gården bör man sträva efter att skapa en 
grön oas där man skall kunna följa årstiderna och skapar iden-
titet, trygghet och hemkänsla för de boende. Då grönska sett 

från bostaden har en positiv inverkan för alla, speciellt betydel-
sefullt för de som har svårigheter att ta sig ut, är det viktig att 
arbeta med utemiljön även ur denna aspekt. 

Vissa bostadsanknutna grönytor ha i grönplanen klassats som 
gröningar då de inte har de funktioner, eller nivå som en gårds-
park anses ha. Genom att arbeta ihop med bostadsföreningar 
och förvaltare kan man utveckla dessa och öka deras värde och 
funktion.

Offentlig park
En offentlig park är just vad den heter, öppen för alla, medan 
en Gårdspark kan vara eller kännas privat till halvprivat. Of-
fentliga parker har en mycket viktig roll i det sociala livet då 
den är en plats där alla kan mötas och umgås på samma villkor. 
De bildar oftast viktiga platser i samhället där band och broar 
byggs. Här finns även funktioner som inte kan eller får plats att 
inhysa på en Gårdspark eller villaträdgård. 

Viktigt att tänka på är att även i en ort dominerad av villabe-
byggelse är parkerna viktiga på de bildar gröna offentliga ytor 
som kan användas både för aktiv och passiv rekreation men 
även för sociala syften.

Viktig mötesplats och er-
bjuder enklare nöjen

En balans mellan möten 
och avskildhet krävs

Upplevelsen i vardagen

Varierande och planera 
växtval kan leda att par-
ken blir ett viktigt habitat 
för flora och fauna

Närmaste grönområdet 
och viktig för vardagsupp-
levelsen

Foto nedan:
Litet staket runt några 
prästkragar på östra bo-
stadsgården i Gullvivan

Uppleva årstider, skapa 
identitet och trygghet

Foto nedan:
Torgparken med sittmöjlig-
heter

Foto till höger:
Gesällen 2:s gårdspark 
(Yttre Centrum, södra)
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Gröningar
Ytor som mestadels består av klippt gräs, perennplanteringar 
eller buskage. Oftast är de små ytor längsmed parkeringar el-
ler andra överblivna ytor som fungerar som orienterande och 
ledande element i bebyggelsen. De är viktiga för att de utgör 
optiska ledningselemten men också för att gröningar mjukar 
upp ytor och områden som annars ofta är relativt hårda i män-
niskors vardag. Även större ytor framför bostäder som upplevs 
och fungerar som bårder eller dekorationer har lagts in i den här 
delen. De större ytorna kan även fungera som viktiga sociala 
mötesplatser och träffpunkter. Det kan förekomma lekplatser 
och sittmöjligheter, men i allmänhet saknas dessa funktioner. I 
denna kategori ingår även obebyggda tomter.

Ett återkommande problem kan vara att boende som har tom-
ter som gränsar till gröningar, men även annan naturmark, ser 
dessa som perfekta ställen att ställa av och förvara saker. Bilar, 
släp, husvagnar, brädor och ved är några av de vanligast före-
kommande objekten som vissa med fördel gärna förvarar utan-
för sin tomt. Detta kan vara något av ett problem då området 
gärna blir skräpigt och förvandlas från ett offentligt område till 
ett halvoffentlig, näst intill privat, område. Då denna grönska 
blir något av en vardagsgrönska, den man först möter/ser och 
som vanligen är entrén till vidare rekreation, bör den försökas 
hållas ren och tillgänglig för alla.   

Impediment yta
Överblivna ytor i tätbebyggelsen som vanligen inte har ett 
direkt ekonomiskt värde. Vanligen bestående av grus, berg el-
ler överblivna små bitar som är delvis örtbevuxna, exempelvis 
vissa vägkanter. De kan vara synnerligen värdefulla för beva-
randet av ursprunglig flora och habitat för djur. Dess kontinuitet 
i slåtter kan göra dem till en friplats för många hotade arter från 
det gamla odlingslandskapet. Här har även områden som har 
ekonomiskt värde, men som för tillfället helt ignoreras och van-
ligtvis är mycke torra och bestående av opportunister, hamnat.

Kyrkogårdar och Begravningsplatser
Historia
Kyrkogårdarna var vanligtvis utan vegetation och hade endast 
gravmonumenten och vildvuxen äng som dekoration fram till 
1800-talets början. Träden är i regel planterade under det se-
naste århundradet med undantag för vissa som är 200-300 år. 
Ask och alm var de första som ändvändes som vårdträd innan 
de senare kompletterades med både lind och hästkastanj. Trä-
dens troddes även under långt tid inneha kraften att rena luften 
från sjukdomar och farsoter. Under mitten av 1800-talet blev 
det moderna att plantera diverse träd och buskar med hängande 
karaktär då de ansågs symbolisera sorgen och blev en ikon för 
tidens mer romantiska och känslomässiga förhållning. Anled-
ningen till att större delen av träden planterades på början av 
1800-talet var att kung Gustav IV Adolf 1805 skickade ut ett 
brev till alla biskopar där det stod att: kyrkogårdarna skulle 
lämpligen flyttas utanför staden, förses med stängsel, eller lik-
nade, och träd bör planteras runtom. 

Under industrialiseringen, i slutet av 1800-talet, kom mass-
produceringen och standardiseringen av gravminnen, så som 
gjutjärnskors och enklare stenar, att ta överhand och speciellt 
gravstenen tog över som det vanligaste gravminnet, på bekost-
nad av träkorset. Mot slutet av 1800-talet nådde kyrkogårdarna 
det utseende som vi idag förknippar med en gammal kyrkogård

På 1900-talet förenklades utformningen av kyrkogårdarna, 
sammanhängande gräsmattor ersatte rationellt grusgravarna och 
häcksystemen begränsades till ”rygghäckar”. Även en större 
massproduktion av gravstenar och stängare bestämmelser har 
lett till att variationsrikedomen har minskat (ovan sammanfattat 
från Bucht 1992).

Nuläge
Kyrkogårdarna idag utgör en viktig plats ur både social, kultu-
rell och ekologisk synvinkel. De är idag oftast vida uppskattade 
för sina gröna, lummiga och rofyllda miljöer som är viktig oas 
och mötesplats för många. Ur ekologisk synvinkel har spelar de 
en viktig roll med sina stenmurar, gamla träd och gravstenar då 
de på grund av sin kontinuerlighet har blivit viktiga habitat for 
flora och fauna.   

Foto ovan:
Gröning som används som 
genväg (Gamla Henja)

Problem då gröningarna 
de används som skrotupp-
lag

Överblivna ytor som kan 
inneha stort ekologiskt 
värde

Foto till höger:
Impediment yta bakom 
Lidel (Gyllenfors bruksom-
råde)

Foto ovan:
Gyllenfors Kapell

Gravstenen övertog 
träkorsets plats som grav-
minne

Förenkling och generalise-
ring av kyrkogården

Innehar ekologiska, kul-
turhistoriska och sociala 
värden

En viktig mötesplats för 
många
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Trädgårdar
Villaträdgårdar 
Villaområdena utgör i Gislaveds tätort en stor del av den be-
byggda ytan. Beroende på när de anlades och vem som har ägt 
dem har de olika innehåll och variation av arter, sammansätt-
ning och täckning. I ett nyexploaterat område har trädgårdarna 
oftast inte hunnit växa till sig och skapa den grönstruktur som 
ägaren vill nå, i förhållande till ett äldre område där vegetatio-
nen har hunnit etablera sig. Av stor vikt för hur slutresultatet 
ser ut är förstås vem som äger trädgården och denna person 
eller personers trädgårdsintresse och stil. 

Viktigt är också strukturen av tomter, deras storlek, innehåll av 
sparade träd/naturmark, gatu- och gångvägsdimensioner, före-
komsten av alléer mm. Allt detta påverkar den känsla man får 
när man rör sig i området, i ett större perspektiv kan det även 
påverka rörelsemönster, kanske undviker man vissa ”tråkiga” 
kvarter och dras till andra som man finner mer intressanta. 

Nyanlagda villaområden kan ibland vara väldigt tätt projek-
terade och känslan förstärks tidvis ytterligare av höga häckar 
som utgör tomtgränsen till gång- och cykelvägar. Att dagligen 
vandra eller cykla igenom ett grönskande och intressant villa-
område på väg till arbetet eller skolan istället för mindre mjuka 
och mer hårda miljöer kan värderas högt av många.  

Villaträdgårdarna skapar identitet och är en viktig del av grön-
strukturen ur såväl sociala aspekter som ekologiska aspekter. 
Områdena skapar habitat och korridorer för många djur och 
växter och hjälper till att binda ihop omkringliggande landskap 
med stadens grönska. 

Bostadsträdgårdar
Denna underkategori skiljer sig egentligen endast från villa-
trädgårdar med att den är betydligt mindre och tillhör hyres- el-
ler bostadsrätter. De boende har vanligen en liten egen täppa att 
forma och precis som med villaträdgårdarna är resultatet va-
rierande i både stil, vegetationsinnehåll och sköttselgrad. Men 
denna lilla trädgård sätter ändå en mer identitetskapande prägel 
på området än en Gårdspark eller endast gröningar och bidrar 
samtidigt i regel med ett mer varierat växtinnehåll vilket gyn-
nar både flora och fauna.

Industriområden
Ett ofta försummat eller väldigt monotont område är industri-
områdena, detta trots att det är en ytterst viktig plats då många 
är mångas arbetsplatser och därmed blir en del av deras var-
dagsmiljö. Att natur och grönska stimulerar koncentration, ro 
och minskar stressen gör den till ett självklart inslag såväl av 
sociala aspekter som ekonomiska. Förutom de ekonomiska 
vinster som kan göras på en välmående och aktiv personal är 
utemiljön ett sätt att marknadsföra sitt företag och även sin 
kommun. 

Industriområdena är för det mesta entrén till orten och ger det 
första intrycket av en ort, kanske också det enda för de som 
bara är på genomfart. På grund av dess placering har de en 
viktig PR potential där kommun och företag borde gå ihop och 
diskutera hur man på bästa sätt kan utnyttja och förbättra.

Förutom detta fungerar omkringliggande vegetation även som 
luftrenare och i vissa fall som en skyddsbarriär mellan indu-
strier och bostadsområden.   

Foto ovan:
Trädgård med stort inslag 
av äldre björkar och upp-
satta holkar

Beroende på tomternas 
innehåll, ålder, ägarnas 
intresse och ev. sparad 
naturmark ges olika käns-
lor och värden

Foto nedan vänster:
Tegelfasad med klätter-
växt

Foto nedan höger:
Samma fasad utan vege-
tation. Helt annan känsla

Foto till höger:
Naturmarken möter indu-
striområdet på Svarvarga-
tan (Mårtensgatan)

Oftast försummade och 
monotona

Viktig plats då flera spen-
derar hela sin dag här

Använd utemiljön till att 
marknadsföra sig själva 
och kommunen

Områderna är i många fall 
en entré till Gislaved

Vegetation som luftren-
sare och skyddsbarriär.

Foto nedan:
En bostadsträdgård i cen-
trum
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Lekplatser
Lek är mycket viktig för barns utveckling och lärande. Lek-
platser är till för att stimulera denna utveckling, det är oftast 
här de först får kontakt med andra barn och lär sig att umgås 
och fungera i grupp. Därför är de extra viktiga att ha barns lek i 
betänkande när man planerar områden och projekterar lekplat-
ser. Hur de leker, vad som stimulerar dem och vilka behov de 
har. 

Miljön bör vara varierande så att den stimulerar till fantasi och 
nytänkande. Ett brett utbud av olika material, lekmiljöer och 
marktäckning brukar vara främjande för lek. Inslag av både 
riktad lek och naturmark med möjlighet till frilek och spontani-
tet är en god kombination. Viktigt att ha i åtanke är tillgänglig-
het, möjlighet till skugga och en vidd av olika svårighetsgrader 
så att det finns något för alla.

Nuläge
De flesta lekplatser i Gislaveds tätort idag består av en grupp 
av olika färdiga ställningar exempelvis: en sandlåda, två gung-
or och en ställning med rutschkana till detta har man oftast 
konstruerat en ytterst artificiell kulle. Vanligtvis består hela 
lekplatsen av klippt gräs med sand under och runt ställning-
arna. På grund av Gislaveds rikedom på naturmark och sparad 
mark brukar det även vanligtvis finnas lite naturmark angräns-
ande. 

Trenden att bara använda sig av olika ställningar har lett till 
att barn oftast får en väldigt funktionsbestämd och riktad lek 
på dessa platser, oftast lockar man dem inte till att själva kon-
struera lekar eller använda fantasin. På de flesta lekplatser är 
ställningarna placerade så att de är helt exponerade under den 
varmaste tiden av dagen. Skugga för de småbarnen och dess 
lekområden är överlag obefintlig eller skral. 

En del lekplatser kräver upprustning, i vissa fall är fundamenten 
upp i dagen, medans andra delar av utrustningen helt behöver 
bytas ut.   

Områden för äldre barn och ungdomar finns knappt alls i närhe-
ten av bostadsområdena om man inte har turen och bor bredvid 
en skola eller idrottsplats.

Inom villaområden finns det i allmänhet ont om lekplatser och 
knappt några platser alls för äldre barn. Ett stort ansvar ligger 
här på respektive familj att inne ha denna funktion inom träd-
gården och att själva skapa sociala band och förutsättningar 
inom området.

Förslag på förbättringar
Önskvärt vore att ha någon lekplats som kunde fungera som 
mötesplats och kanske inkorporera äldres lek i villaområde, 
exempelvis använda lågtrafikerade vändplatser och restytor av 
asfalt till att skapa planer för basket eller annan sport.  

Att arbeta mot är mer fantasiväckande lekplatser som lockar till 
delaktighet och spontanitet. Ett sätt kan vara att inkorporera mer 
naturmark i lekområdena och i denna skapa med mycket enkla 
medel ”lekkonst” eller balans och hinderbanor. En blandning av 
konstruerad lek och spontana lekmiljöer genom att binda ihop 
befintliga lekplatser med naturmark borde eftersträva.

På många av Gislaveds lekplatserna behöver man även arbeta 
med att öka vegetationen för att skapa skydd, olika rum och mer 
material att använda i leken.

Mycket viktigt är även att utveckla platser där barn och/eller 
föräldrar med olika funktionshinder kan använda utan att det 
blir ett helt dagsprojekt eller rent av omöjligt.

Foto ovan:
Basketkorg vid vändplats 
(Gamla Henja)

Mer fantasiväckande och 
engagerande lekplatser

Inkorporera leken i natur-
marken

Satsa på att skapa åtmins-
tone en lekplats funktions-
hindrade kan använda sig 
av

Foto till höger:
Skogspartiet bakom lek-
platsen vid Malmgränd. I 
dag känns den inte som 
en del av lekmiljö

Foto ovan:
Lekplats på bostadsgård i 
centrum

Varierande lekmiljö som 
stimulerar till fantasi och 
spontanitet

Både riktad lek och natur-
lek

Övervägande enbart 
riktad lek

Icke utnyttjande av an-
gränsande naturmark

Lekelementen är i regel 
placerade så att de är 
helt exponerade

Foto till höger:
Mycket exponerad och 
kal lekplats vid Malmgränd 
(Gamla Henja)
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Särskilda rekreationsområden
I den här kategorin omfattar områden som är speciellt iordning-
ställda för en eller flera typer av rekreationer, som till exempel 
idrottsplatser, kolonilotter, elljusbanor, friluftsbad eller ridan-
läggningar. De bildar i regel målpunkter för många och därför 
placeras de med fördel vid cykelbanor så att de kan nås lätt och 
säkert. 

Positivt är ofta att knyta dem eller placera dem vid större grön-
områden så att de tillsammans med kommunens ytor kan kom-
plettera befolkningens varierande efterfrågan på rekreation. 
Man bör arbeta aktivt med att göra de olika anläggningarna 
och områdena tillgängliga för även de som inte utövar aktivite-
ten eller rekreationen i fråga så att platsen inte blir en barriär i 
grönstrukturen för den icke-utövande delen av befolkningen. 

Grönytor knutna till vård och omsorg
Grönskan runt vård och äldreomsorgsbyggnader är i högsta 
grad viktig ur sociala aspekter. Inte bara för att skapa en mjuk 
entré och väntområde för platsen utan för att grönskan verkar 
influera människor positivt i flera avseenden. Dels påverkar 
den oss så att vi känner oss lugnare och mer harmoniska men 
det har även konstaterats att återhämtningstiden från sjukdomar 
och andra incidenter avsevärt kortats. Att uppleva den, om så 
endast från fönstret, visar sig ha stor inverkan på oss och vårat 
välmående. 

Skolgårdar och förskolor
Många av dagens skolgårdar har en undermålig utemiljö som 
oftast är försummad och sliten. Den negativa utvecklingen sam-
manföll med miljonprojektet på 60-talet, tidigare hade Sverige 
många välplanerade skolgårdar som tjänade som förebilder för 
andra länder (Stad och Land nr 64 1988). 

Skolgårdens miljö är viktig då barn vistas här varje dag under 
en av sina mest påverkningsbara och känsliga tid i livet. Det är 
här grunderna och värderingarna läggs och leken spelar ännu en 
väldigt viktig roll i vardagen och utvecklingen. Barn lär sig och 
utvecklas genom leken och de behöver stimulerande och intres-
santa miljöer för att kunna göra detta. Flera undersökningar 
visar på den positiva inverkan grönska och natur har på barns 
utveckling, koncentrationsförmåga och välmående. 

Olika åldrar kräver olika förutsättningar, äldre barn har för-
utom lek också behov av platser för möten och enskildhet. För 
mindre barn är det viktig med en varierad upplevelse och med 
vegetation i deras höjd och räckvidd. En kombination av an-
lagda lekområden och naturmark verkar vara optimalt då det 
stimulerar och skapar många olika intryck och situationer. 

Tillgången till olika material att undersöka och använda sig av 
är oftast mycket viktig. Skugga är även en viktig komponent att 
projektera för. Förutom den farliga strålning som den ger delvis 
skydd för så har studier även visat att barn, under sommaren, 
rör sig betydligt mer om de har nödvändig skugga. Många av 
de skolgårdar och förskoleområden som finns i Gislaved saknar 
några av dessa viktiga aspekter som: variation i utemiljö, till-
räckligt med skugga och vegetation i barnens nivå.

Dagens skolgårdar har i 
regel en skral utemiljö

Utemiljön är viktig för barns 
utveckling och välmå-
ende

Foto till höger:
Ett bra exempel på en 
blandning av riktad- och 
naturlek, Tallens förskola 
(Gamla Henja)

Olika åldrar behöver olika 
upplevelse och förutsätt-
ningar

Barn, under sommaren, 
rör sig betydligt mer om 
området har nödvändig 
skugga

Oftast målpunkter, men 
kan bli barriärer för icke-
utövare 

Foto nedan
El-ljusbanan (Södergård)

Grönskan är viktig i vården 
då den har flera positiva 
effekter

Foto nedan:
Tennisbanan, Gisleområ-
det
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Även bruket att dra ledningar just i trottoarer eller grönytor, 
då det är lättare om något behöver bytas, har lett till att träden 
oftast påverkas negativt. Kanske kan man prova på att erbjuda 
ett villaområde en allé i det avseende att den planteras på 
tomterna, så att trädet får tillräckligt med plats samtidigt som 
underhållet av gator inte försvåras, mot att kommunen går in 
och köper träden och kanske bistår till delar av skötsel i form 
av eventuell beskärning.

Stenrösen
Gamla stenrösen bildar en speciell nisch som skapar förut-
sättningar för en flora och fauna som härstammar från den tid 
då jordbrukslandskapet kontinuerligt använde sig av dessa 
element i vardagen. En sed som inte längre har en användning 
förutom i kulturell bemärkelse. De är påminnelser om platsens 
historia och kultur och väcker tankar om forna dagar.

Kultur
En plats eller ort bör i den mån det går vårda och bevara sin 
historia och de efterlämningar som finns av forna aktiviteter 
och berättelser. Detta då de dels skänker karaktär, men även 
bidrar till platsen eller ortens identitet och kontinuitet genom 
tiden. Kulturhistoriskt viktiga platser bör vara tillgängliga för 
allmänheten och tydligt skyltas så att de inte blir endast kända 
av en minoritet. Vissa platserna är av ekologiskt intresse då 
över tiden en speciell flora och fauna har hunnit utvecklats.

Alléer och stenrösen
Alléer
Alléer fungerar som en viktig grönstruktur i en urban miljö. De 
mjukar upp annars hårda miljöer och skapar samtidigt kontinu-
erlighet och binder ihop gator och stråk som annars skulle ha 
sett klottriga och obestämda ut. De kan användas till att dölja 
eller framhäva objekt, vyer och byggnader. Alléträden skänker 
skugga och bidrar till ett trevligare och humanare klimat samti-
digt som det ökar vegetationsandelen inne i staden och låter oss 
uppleva årstiderna. 

Oftast kommer de att stå kvar på samma plats under långe tid 
och på detta sätt blir de viktiga habitat för flora och fauna, i 
vissa områden utgör alléerna mycket viktiga buffringszoner för 
dessa. De kan i sig bilda gröna stråk som hjälper vissa djur och 
växter att förflytta sig i staden. Förutom att de även förbättrar 
luftkvalitén och dämpar ljudnivån fungerar de som optisk led-
ning för trafikanter. De kan ge en hit om vilken hastighet man 
kör i och skapar variation i den urbana miljön vilket motverkar 
avtrubbning och trötthet. 

Alléer, och de mesta övriga träd i urbana miljöer, får det svå-
rare att hävda sig i den stadsmiljö som håller på att bli mer 
vanlig. Träd tycks ta för stor plats, inte bara ovan ytan där man 
beskär och hamlar eller helt enkelt väljer ett småvuxen art, utan 
även under mark. Sällan ges rötterna det utrymme som behövs 
eller så blir området så kompakterat att det knappt kan använ-
das av trädet, detta leder till svagt utvecklade eller helt stagne-
rade nyplanterade träd som ingen tjänar på. Det är synd då det 
finns sätt att konstruera ett område som dels kan ge träden sitt 
utrymme, dels klara av trycket och belastningen från vägar. 

Skapar kontinuerlighet, 
mjukar upp, humanare 
klimat mm

Kan fungera som buffrings-
zoner och vara en viktig 
del i stadens stråk och 
korridorer

Foto till höger:
Ett exempel på alléer som 
står på privata tomter

Oftast ges inte träden det 
utrymme som behövs, 
varken i gaturummet eller 
under mark

Idag finns det tekniker 
som kan erbjuda rötterna 
bättre miljö och samtidigt 

Skapar speciella nischer 
för flora och fauna

Påminner om platsens his-
toria och skapar identitet

Ger en plats identitet och 
karaktär

Viktigt att de är tillgäng-
liga för allmänheten

Foto till höger:
Lunnabo (Lundåkra)

Foto nedan:
Nybyggt område i Lun-
nabo där stenrösen 
och äldre ekar sparats 
(Lundåkra)
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