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Inledning
Kristianstad kommun håller på att ta fram en grönstrategi och en grönplan för kommunen 2014-2017. Grönplanen fokuserar på de markområden och verksamhet som kommunen har rådighet över. Grönplanen är
underlag för en grönstrategi som blir en del av den översiktliga planeringen i kommunen. Grönstrategin behandlar hela kommunen och alla
permanent vegetationsklädda ytor och vattenområden. Parallellt med
grönstrategin pågår arbete med trafikstrategi och trafikplaner, kust- och
havsplan samt fördjupad översiktsplan för tätorten Kristianstad (se
strukturschema intill)
En del i arbetet med grönplan/grönstrategi är att dokumentera förutsättningarna för rekreation och friluftsliv i grönstrukturen. Med rekreation
avses allt från grönytan utanför trädgården till avlägsna strövområden
flera mil från hemmet. Dessa rekreativa förutsättningar brukar kallas
för sociotoper och avser både upplevelsekvaliteter och aktiviteter som
utövas i vegetationsklädda miljöer och vattenmiljöer. Anläggningsknuten rekreation brukar inte räknas till sociotoperna. Syftet med dokumentationen är att få bättre underlag för kvaliteter och brister i grönstrukturen som underlag för den fysiska planeringen.
Arbetet med inventeringen har genomförts under tiden 25 juni till 30
augusti av utvecklingssamordnare Per Blomberg, C4 teknik, offentliga
rummet och de båda projektanställda Anna Sunding (landskapsarkitekt)
och Charlotta Bjurvald (Landskapsvetare).
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Metodik

inventeringen. Kristianstad är en stor kommun och det blir därför en hel
del resande.

Tidigare sociotopinventeringar i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund
och Malmö har studerats och ett antal kriterier har valts ut för att hitta
en balans för ambitionsnivån avseende tid och resurser samt detaljeringsnivå.

Beskrivningarna av parkerna bygger på parkplanen från 2007 som har
reviderats och kompletterats med övriga tätorter i kommunen.
Data har delats upp i tre huvudkategorier:

Kristianstads kommun har under 2014 inventerat äldre bebyggelse i
arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljövårdsprogram. I inventeringen har man använt iPad mini uppkopplade via mobilsurf mot kartdatabas med en framtagen applikation. Arbetet har fungerat bra och projektet valde att använda samma teknik för att genomföra sociotopsinventeringen. Företaget ikoncept kontaktades och en beställning gjordes
på applikation och datahantering. En mycket stor fördel är att inventeraren har sin position i handdatorn och ser kartskiktet som ortofoto.
Inmatningen går snabbt med rullister och rutor som kryssas i. Data lagras direkt i databasen och bilder tas med iPhonen och laddas upp till
aktuellt grönyta eller funktion med koordinater och andra metadata som
redan matats in i inventeringsformuläret.



Grönytor



Funktioner



Träd (ej del av sociotoperna)

Grönytor
Grönytorna avser alla vegetationsklädda och vattenytor både kommunalt och privat ägda. Syftet med valet av grönytor är att kunna analysera verkligt tillgänglig grönyta och inte bara all grönyta/allemansrättslig mark som är det vanliga i t ex SCBs sammanställningar. Grönytor har delats in i följande kategorier:

Vid justeringar av kartdata i Qgis överförs ändringarna direkt till ikon- Tätorter kvalitativ parkmark
cepts databas så inventeraren ser dessa i applikationen i handdatorn.
Liten park 0-1 ha
Motsvarande överföring till kommunens kartdata sker inte kontinuerligt
Mindre park 1-5 ha
utan måste ske manuellt med hjälp av kommunens GIS tekniker.
Stadsdelspark 5-10 ha
Stadspark >10 ha
Under ca 8 veckor har tre personer varit ute och besökt alla grönytor i
och kring alla tätorter i kommunen. Mer tid har lagts på kommunens
egen mark och mer översiktligt på övriga grönytor. Två bilar från
kommunens bilpool har varit bokade under denna tid och utnyttjats för

Tätorter övriga grönytor
Skyddszon (oftast gräsremsor längs vägar och gator)
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Grönstråk (smala parkstråk eller naturmark mellan parker i tätorter)
Kyrkogårdar
Skolgårdar
Idrottsplatser
Koloni och odlingsområde
Trädgårdar
Privat parkmark (parkliknande områden som inte är tillgängliga för
allmänheten)

Till varje grönyta anges följande fyra teman:





Landsbygden
Mindre natur och rekreationsområde 1-10 ha
Natur- och rekreationsområde 10-100 ha
Större natur och rekreationsområde > 100 ha
Tätortsnära natur (lättillgänglig natur nära samhällen)
Övrig natur (begränsad tillgänglighet för besök)
Vattenområden
Golfbanor

Nåbarhet och tillgänglighet (hur lätt är det att komma dit och
sedan ta sig runt)
Upplevelsekvaliteter (Ursprungligen Patrik Grahns åtta upplevelsekvaliteter)
Översiktlig värdering av kvaliteter (Natur-, kulturmiljö-, rekreativa, estetiska värden)
Samt en allmän beskrivning

Syftet med dessa data är att kunna analysera de olika grönytorna utifrån
vilka begränsningar som finns för att utnyttja områdena och vilka kvaliteter de har. Ofta finns kunskap om vilka funktioner som finns i ett område men inte vilka förutsättningar som finns för olika upplevelser för
besökarna. Genom att dokumentera upplevelsekvaliteter kan man också
få en överblick av vilka kvaliteter som saknas och föreslå åtgärder för
att förbättra områdenas kvaliteter.

Ett natur- och rekreationsområde har angöring (oftast parkering), och
oftast informationsskyltar, markerade leder, service i form av toalett,
bord och bänkar, grillplats etc.
Grönytorna har tagits fram med hjälp av befintliga kartdata för kommunal mark samt lantmäteriets kartdata för vegetationsklädda ytor indelade i fastigheter. Dessa har kommunens GIS-tekniker Linda Nilsson
tagit fram. Vid fältbesök klassas ytan enligt de olika kategorierna.
Mycket arbete har gått åt till att justera kartskiktet inför och efter fältbesöket för att slå ihop och dela ytorna. Arbetet har skett i programmet
Qgis som är kommunens GIS miljö.

Tillgänglighet
Begreppet nåbarhet avser hur lätt det är att ta sig till området med alla
transportmedel. Anges i tre nivåer låg/medel/hög där objekt inom promenadavstånd får hög nåbarhet, objekt som nås behändigt med övriga
kommunikationsmedel blir medel och områden som är svåra att nå blir
låg.
Angöring avser hur tillrättalagt det är med parkeringsplats för bil, anslutning för gående och cykel eller busshållplats och station för kollek5

tivtrafik. För parkeringsplatser anges hur många bilar som får plats för
att få möjlighet att analysera hur många parkeringar som finns inom
olika avstånd från bostadsområden. Det finns även med angöring för
båt som kan vara ett viktigt transportmedel på havet, sjöar och vattendrag.

Artrikedom utgår från betraktaren och har inte bara med vilda arter att
göra. En stor blomsterrikedom i parker erbjuder också artrikedom för
betraktaren.
Samvaro och folkliv finns på platser där människor träffas. Det kan
vara grillplatser, badplatser, lekplatser, gröna torg och festplatser.

När man väl är i området anges i tre nivåer hur tillgängligheten är i området. Denna uppdelning beror både på tillgång till stigar och på topografin. Hög tillgänglighet innebär relativt plan mark och bra stigar med
fast beläggning som gör att rullstolar, barnvagnar och rullatorer kan ta
sig fram. Finns stigar i området även om det är kuperat blir tillgängligheten medel och om det saknas bra stignät blir tillgängligheten låg.

Refug, viste, lustgård är en något otydlig upplevelsekvalitet som
främst avser en skyddad plats där bland annat barn kan leka tryggt och t
ex bygga kojor. Där finns ofta buskar och träd som ramar in och ger
lummighet åt platsen.
Allmänning är en större gräsyta där man kan göra många olika aktiviteter, t ex spela fotboll, flyga drake, ha picknick etc.

Buller spelar en stor roll för hur området uppfattas och därför beskrivs
hur buller uppfattas i tre nivåer, låg/medel/hög. Låg förutsätter att störande ljud nästan inte alls hörs. Hög innebär att buller är påtagligt och
att trafikerade vägar finns inom relativt nära avstånd.

Kultur innebär tydliga historiska företeelser som påminner om människans aktiviteter över tiden. Det kan vara fornminnen, äldre byggnader,
stengärdsgårdar, skulpturer, konstverk etc.

Upplevelsekvaliteter

Extra upplevelsevärden för rekreationsområden

Frihet och rymd avser platser med överblick och utsikt. Det kan både
vara gles skogsmark och öppen mark men det skall vara ganska stora
områden.

Skogskänsla avser uppvuxen skog som är så stor så att man inte ser
andra sidan.

Rofylldhet avser tysta och lugna platser där man kan ta igen sig.

Friluftsliv avser platser som har strövstigar, rastplatser och inbjuder till
strövande och spontant friluftsliv.

Vildhet avser avsaknad eller begränsad mänsklig påverkan. Det är ofta
träd- och buskrika platser med spontant etablerad vegetation samt våtmarker och sjöstränder.

Vattenkontakt avser stränder av både hav, insjöar och vattendrag som
är en viktig upplevelsekvalitet.
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Översiktlig värdering

Funktionerna

Syftet är att ge en övergripande bild av hur inventeraren bedömer kvali- En rad olika funktioner markeras i grönytorna som punktobjekt. Dessa
teterna i området på en tregradig skala.
är främst anläggningar som underlättar för besökare och tillhandahåller
viss service. De använda funktionerna är:
Ett högt naturvärde motsvarar oftast en stor biologisk mångfald, gamla Angöring båt
träd, naturbetesmark, sandmarker, våtmarker eller andra områden med Angöring ridled
höga naturvärden. Många av dessa miljöer finns utpekade i naturvårds- Badplats
programmet. Medelhögt naturvärde är vardagslandskap med naturmil- Belysning
jöer. Lågt naturvärde avser naturfattiga miljöer som klippta gräsytor,
Besöksplats vattenriket
granplanteringar, kulturbetesmark etc.
Blomsterrabatt
Bollspel
En hög friluftslivsklassning motsvarar ett område med stora upplevelBord och bänkar
sevärden, t ex varierad topografi, äldre skogsmark, vattenkontakt etc.
Busshållplats
och behöver inte vara tillgängligt idag. Övrig allemansrättslig mark får
Bygglek
oftast medelhögt värde förutom om det är direkt otillgängligt, stört av
Bänk
buller, eller avskuret av barriärer.
Camping
Cykelparkering
Ett högt kulturmiljövärde avser miljöer som har unika förutsättningar
Evenemangsplats
för att förstå historia och kulturyttringar. Många är utpekade i kulturmiljöprogrammet. Lågt kulturmiljövärde får en stor del av vardagsland- Fiskeplats
skapet. Med vissa kulturhistoriska spår av intresse ges ett medelvärde. Fornlämning
Genomgång, övergång staket
Estetiska värden är svåra att bedöma och här ges främst en subjektiv
Fågeltorn
bedömning av inventeraren. Både gestaltad parkmark och naturmiljöer Grillplats
kan få höga värden. Forskning visar att det oftast är svagt påverkade
Gästhamn, småbåtshamn
miljöer som får högst bedömning medan kraftigt påverkade eller inte
Gömsle
alls påverkade får lägre. Hagmarker, äldre parker och närhet till vatten Handikappanpassad toalett
ger nästan alltid höga värden.
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T ex saknas brygga, spång, bro, dusch, skidbacke, minigolfbana, motorcykelparkering, bussparkering etc. Belysning lades sällan in utan
finns redan dokumenterat i kommunens databas. I några fall finns privat belysning i områden som inte kommun, Region Skåne eller Länsstyrelsen förvaltar. Fontän eller plaskdamm i stadens parker saknas
också. Det borde även finnas en kategori för minnesstenar. Många
funktioner finns även i områden som inte är grönytor som torg, hårdgjorda skolgårdar etc samt gator och det kan vara svårt att bestämma
var de skall vara med. Detta gäller t ex parkeringsplatser, soptunnor,
bänkar och informationsskyltar.

Handikapparkering
Hundlatrin
Hundrastgård
Informationsskylt
Kafe, restaurang, kiosk
Koja
Konstverk
Lekplats
Motionsredskap
Motionsspår start
Parkering
Picknickplats
Pulkabacke
Sevärdhet turism
Soptunna
Toalett vattenklosett
Toalett torrdass
Turistinformation
Utsiktspunkt
Vindskydd
Övrigt

Träd
När fältinventeringen ändå gjordes förbereddes möjligheten att lägga in
data om större träd. Dessa har en stor betydelse för upplevelsevärdena
och de biologiska värdena. Träd bidrar även med ekosystemtjänster,
såsom att ta hand om en del av våra koldioxidutsläpp och dagvatten.
Dokumentationen har inte haft prioritet på landsbygden och i de mindre
tätorterna utan det är främst i Kristianstad som många träd har noterats
för att ge en överblick av strukturer av äldre träd.
Trädinventeringen började i Kristianstad kommuns tätorter och på
landsbygden där träd med stammar över en meter i omkrets noterades. I
tätorterna finns många av de riktigt grova träden i trädgårdar och var
därför utom räckhåll för att kunna mätas. En extra månad (september)
lades på trädinventering i Kristianstad med början i Tivoliparken och
därefter inventerades träden i centrum.

Begränsningen med urvalet är att linjeformade objekt inte kunde
dokumenteras utan det blev startpunkten för ridled och motionsspår som dokumenteras. En del objekt i fält blev svåra att kategorisera och vissa justeringar kan behöva göras för framtida inventeringar.
8

Utvärdering

Med applikationens parametrar inventerades träden. Trädart noterades
med hjälp av en rullista med olika trädarter. Omkrets, kondition, naturvärde och riskträd noterades i olika rutor. I en fritextruta kunde en beskrivning av träden tilläggas, exempelvis hur trädets krona, gren- och
bladverk såg ut samt om det fanns några skador eller håligheter på
stammar och grenar. Trädens omkrets mäts i brösthöjd, det vill säga vid
130 centimeter från marken. På träd vars stam delade sig under 130
centimeter mättes alla stammar och den grövsta noterades i omkretsrutan. De övriga stammåtten skrevs ner i fritextrutan. En bild berättar
mycket om ett träds status, därför fotodokumenterades träden och bilderna laddades upp i applikationen.

Tekniken har fungerat bra med både hårdvara och mjukvara. Några
buggar i mjukvaran åtgärdades i början av inventeringen och arbetet
löpte sedan på bra. Den huvudsakliga begränsningen är mobilnätets
täckning och den tid det tar att ladda upp bilder. Ute på landsbygden är
täckningen ofta dålig och det blir svårt att ladda upp data och bilder.
Inventeraren tar då ofta foton och noteringar för att senare föra in data
och bilder då mobiltäckningen är bättre. Det finns en mycket stor fördel
av att ta bilder istället för att föra en massa anteckningar. Bilderna berättar mycket om platsen och företeelsen.
Det hade varit önskvärt att kunna arbeta med linjeobjekt i inventeringen
särskilt för strövstigar i rekreationsområden. Dessa måste läggas in i
förväg eller digitaliseras efter fältbesöket men att lägga in data kopplat
till dessa i fält vore önskvärt.

Under trädinventeringen i Kristianstad uppdaterades applikationen och
parametrar lades till. För att även kunna inventera träd som stod utom
räckhåll lades omkretsintervall till; < 1 meter, 1-2 meter och > 2 meter.
Intressant för den biologiska mångfalden är döende och döda träd. Parametrarna dött träd, stubbe samt borttaget träd lades till. Var trädet står
och när det är planterat är också intressant information, därav tillkom
parametrarna parkträd, gatuträd och planteringsår.

Mycket av tiden går åt till zoomning i kartskikten och den ursprungliga
inställningen var att alltid hamna i översiktsvy där alla ytor och punkter
ses. Det blev därför en massa inzoomningar efter varje datainmatning.
Justering gjordes för att den inzoomade vyn skall ligga kvar så att man
kan lägga in flera funktioner i samma kartvy. Bytar man mellan grönyta
och funktion så zoomas man ut igen vilket ofta blir tidskrävande.
Knappen för att zooma till platsen man befinner sig i var mycket användbar och sparar tid.

Träddata är svårare att föra in i efterhand i applikationen såsom det
gjordes med en del av datan för grönytorna och funktionerna. Inventeras träd som står nära varandra kan det vara svårt att minnas i vilken
ordning de inventerades. Det är därför viktigt att ladda upp information
och bilder direkt ute i fält. Det kan dock ibland vara tidskrävande om
internetuppkopplingen är dålig, då det tar lite tid för bilderna att laddas
upp. En del buggar har uppkommit men har lösts efterhand under arbetets gång.

Att föra över metadata till fotografierna är värdefullt för framtida sökningar av foto. Det hade varit önskvärt att fotografier lagras i datumföljd så att presentationen blir översiktlig.
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Resultat
Inventeringen presenteras för respektive tätort och indelat i stadsdelar.
Natur och rekreationsområden redovisas i samband med respektive
närmaste tätort

Fig.1. Andel av tätorterna och stadsdelarna samt 300 meter kring
dessa som är grön och blåstruktur.
Karta 1. Beskrivna tätorter och stadsdelar i rapporten.
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Fig.2. Andel av
befintlig grönoch blåstruktur
inom 300 meter från tätortsgräns som
är tillgänglig
för besök i fyra
typer.
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1 Maglehem

Fler bord och bänkar hade säkert uppskattats.

Samhället ligger högt på Linderödsåsens sluttning med utsikt över det
lägre liggande landskapet i norr och öster. Byn är relativt utspridd längs
de äldre vägsträckningarna och omges av ett ganska öppet landskap. I
väster finns en hel del torra betesmarker och på andra sidan väg 19 ligger stora områden med främst tallskog som är strövvänlig. Inne i samhället finns endast en mindre park som utgör Maglehems ”finrum”.
Landsvägar och markvägar utgör viktiga möjligheter till tätortsnära
rekreation. På cykelavstånd finns stränderna vid Hanöbukten, Ravlundafältet söder om Gråherremöllan och skogs- och betesmarker i Maglehems ora i väster.
1.1. Byparken (namn okänt)
Denna lilla park ligger mitt i samhället intill busstationen och har bra
tillgänglighet. Här finns en nyligen upprustad lekplats och en boulebana som verkar flitigt använd. Omgivande trädgårdar är lummiga och
ramar in parken som har körsbärsträd mot busshållplatsen och några
buskage. Sex bänkar finns i parken. Parken är viktig för barnfamiljer
och utgör en mötesplats för byborna.

1.2. Maglehems ora
Väster om väg 19 ligger omväxlande skogsmark och öppna torra betesmarker i ett sandigt backlandskap med mycket attraktiv landskapsbild. Delar har planterats med tallskog men här finns även inslag av
bokskog och blandädellövskog. De torra markerna har utvecklat en
mycket artrik flora och insektsliv och stora delar har avsatts som naturreservat. Området gränsar till Drakamöllans naturreservat i Tomelilla
kommun. Skåneleden passerar genom området och här finns flera kortare strövslingor. Parkeringsmöjligheterna är begränsade på Kristianstadsidan men fler finns vid Drakamöllan. Områdets stora upplevelsevärden gör att här finns potential för utvecklad turism.
I anslutning till det nya naturreservatet Maglehems Ora bör en parkeringsplats iordningställas. Plats finns i anslutning till Maglehemsvägen.
Här bör också fler strövstigar utgå från.
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2 Degeberga

Begränsade rekreativa värden med områdets varierade topografi ger en
Degeberga ligger mycket vackert vid foten av Linderödsåsen i ett kupe- tilltalande landskapsbild och erbjuder fin utsikt från övre delen.
rat backlandskap. Tätorten hade 1328 invånare (2014). En dalgång
2.3. Park i nordöst (namn okänt)
sträcker sig in i åsen längs Maaån. Och på sluttningarna finns omfattande betesmarker med skogsmarker högre upp på sluttningarna. Mitt i
Liten park med klippt gräs i väst, långgräs i öst, björkdunge i mitten
byn ligger de betade Degeberga backar och den mycket markanta
med äldre björkar, några hasslar i söder. Infart till fastighet över parkSöndre Klack i södra delen av backarna. I öster finns omfattande
marken. Parken används troligen i begränsad omfattning.
skogsmark som är viktiga för den tätortsnära rekreationen. I sydöst
finns hembygdsgården med angränsande rekreationsområde och i syd- 2.4. Lekplatspark (namn okänt)
väst ligger Forsakarsravinen med kringliggande bokskog som är skydLiten park med två björkar och en lekplats i sydöstra hörnet.
dad som naturreservat. Degeberga är ett av de samhällen i kommunen
som har bäst tillgång till tätortsnära rekreation och som med de höga
attraktionsvärdena också lockar många från andra tätorter och turister. Skulle kunna få mer vegetation för mer intim känsla och fler naturliga
Inne i samhället finns några mindre parker men naturområdena är alltid lekmöjligheter.
nära och sträcker sig in i samhället.
2.5. Park i öster (namn okänt)
2.1. Park i nordväst (namn okänt)
Liten närpark park med varierad topografi. Lekplats med gungor,
rutschkana, bord och bänkar som boende placerat, papperskorg, hundlatriner, bänkar. Fotbollsmål troligen tillverkade av grannar. Sju äldre
björkar i grupper, tätt buskage intill lekplatsen. Omges av uppväxta
trädgårdar och har en intim och trevlig rumslighet.
2.2. Park nordväst parkeringen (namn okänt)
Parkytan på sluttning mellan villor som klassats som grönstråk. Långgräs på stora delar med varierad ängsflora på de torra västra delarna.

Park som tillhör bostadsrättsföreningen men kan upplevas som allmän.
Ligger dock bakom radhusen. Grupper med avenbok och körsbär samt
några björkar.
Skulle kunna få någon målpunkt t ex bord och bänkar eller lekutrustning.
2.6. Park i centrum (namn okänt)
Klippt gräsyta centralt i samhället. Två flyttbara mål står intill. Kanske
samlingsplats? Robotklippare kör runt på gräset.
Borde få en trädrad mot gatan.
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2.7. Lekpark och naturmark i öster (namn okänt)
Liten park med klippt gräs och lekplats, två bänkar och papperskorg.
Tallskogen mellan villorna, närmast husen slås gräset några gånger per
år. Tallskogen mellan villorna.
2.8. Park i sydöst (namn okänt)

Liten park med klippt gräs i söder med bänkar och äldre björkar i norra
delen. Parken ligger i direkt anslutning till gång och cykelvägen som
förbinder södra bostadsområdet med de centrala delarna av tätorten.
2.12. Central park (namn okänt)
Öppen mindre park söder om skolan med klippt gräs och lekplats i
västra delen.

Öppen park med klippt gräs, några buskage och trädgrupper, Bäck i
norra kanten, fotbollsplan med grus, lekplats med nya redskap i grus.
Bänk och papperskorg.

2.13. Idrottsområdet

2.9. Naturområde längs Trollemöllabäcken

Ett stort öppet område i södra delen av Degeberga med flera fotbollsplaner och gräsytor mellan planerna. Området används även för rekreation och rastning av hundar etc.

Halvöppna marker kring villaområde med klippt gräs närmast tomterna
i väster. Närmast ån ett lummigt stråk med en stig i klippt gräsyta.
Mycket varierad miljö med artrik och vild karaktär. I norr finns ett naturområde kring den konstgjorda dammen med ruderatmark i öster och
söder samt betesmark i väster. Området har stora rekreativa värden och
här finns en stig runt dammen.
2.10. Naturområde i sydöst
Naturområde mellan bostadsområden, ungskog med några gamla vidkroniga ekar.
2.11. Liten park intill Bålvägen (namn okänt)

Möjlighet att plantera mer träd längs vägarna och kanterna av idrottsområdet.
2.14. Degeberga backar
Detta kuperade naturområde ligger mitt i samhället och utgör en stor
tillgång för orten. Området är skyddat som kommunalt naturreservat
och nästan hela området betas. Den kuperade topografin ger spännande
utblickar över omgivande landskap. Den högsta backen Söndre Klack
har stort inslag av kalk och en kalkgynnat flora och fauna har utvecklats
på de torra och solbelysta sluttningarna. I området finns vandringsleder
på 1,2 respektive 2,2 kilometer. Parkering finns i nordöst och i söder
med ca 30 parkeringsplatser. Bussförbindelser finns med flera hållplatser inne i samhället och med hög turtäthet. Områdets topografi och förekomst av betesdjur medför en begränsad tillgänglighet i området.
16

Bord och bänkar samt grillplats borde skapas i den norra delen i anslut- nerande vattenfall. Den gamla bokskogen i ravinen och områdets tilltaning till parkeringen.
lande landskapsbild har gjort att området är skyddat som naturreservat.
Vid entrén till området ligger restaurang och kafé samt ett stort antal
2.15. Hembygdsparken, strövområdet (namn okänt)
parkeringsplatser. Här finns också friluftsbadet i Degeberga som lockar
många besökare sommartid. En strövstig löper in i ravinen och en anI sydöstra delen av Degeberga ligger hembygdsparken med flera äldre
nan går på kanten ovanför ravinen. En ny utsiktsplattform har byggts
byggnader och utställningar. Hembygdsparken är en av länets största
ovanför det större vattenfallet.
och Kulturens grundare G Karlin lade 1936 fram ett förslag på hur parken skulle se ut. Genom hembygdsparken går en strövstig som ansluter Fler rastplatser med bord och bänkar borde skapas i området.
till motionsspår, elljusspår och strövstigar i skogsområdet i öster. Tillsammans bildas ett attraktivt tätortsnära natur- och strövområde. Området har alla de elva upplevelsekvaliteterna som inventeringen noterar
och ger därmed kvaliteter för alla behov och önskemål. Sommartid
finns ett kafé i huvudbyggnaden och på den stora allmänningen finns
scen för uppträdanden och en dansbana. Området är lättillgängligt för
boende i Degeberga och här finns parkeringsmöjligheter på området
och på angränsande parkmark och idrottsplats. Stora delar av området
är privatägt.
Bättre skyltning med vägmarkering och informationstavlor. En naturlekplats.
2.16. Forsakar
I sydvästra delen av Degeberga ligger den klassiska utflyktslokalen
Forsakar. I en djup skogsklädd ravin faller forsakarsbäcken i två impo-
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3 Huaröd
Huaröd är en gammal kyrkby uppe på Linderödsåsen i ett varierat kulturlandskap. Byn ligger samlad längs bygatan i nord-sydlig riktning
med kyrkan i södra delen av byn. Nyare bebyggelse ligger även öster
om landsvägen som går öster om byvägen. Egentliga parker saknas i
byn men kyrkogården och klippta gräsytor söder om kyrkan har parkkaraktär. En allmäning med midsommarstång finns norr om skolan och
vid affären finns en mindre lekplats. I östra kanten av samhället finns
ett friluftsbad med inträde. Här finns också grillplats och lekplats. Befolkningen rör sig mycket längs vägar och markvägar och upplever
landskapet. Av de omgivande skogarna är det främst i norr som nåbarheten är hög och skogarna promenadvänliga. En bit norr om byn finns
idrottsplatsen som också fungerar som evenemangsplats med dansbana.

3.3. Friluftsbadet i Huaröd
I östra kanten av byn ligger friluftsbadet som har inträde. Här finns en
25 metersbassäng, lekplats och grillplats. Intill badet ligger en parkering med plats för ca 10 bilar.

3.1. Kyrkogården
Sydväst om kyrkan på andra sidan om vägen ligger kyrkogården. Kyrkan är medeltida men ombyggd i flera omgångar och endast koret återstår av den äldre byggnaden. Kyrkogården på andra sidan vägen har
troligen tillkommit under 1800-talet?
3.2. Allmänning (namn okänt)
I västra kanten av byn finns en liten park med gräsmatta som används
för midsommarfirande etc. Det är oklart om området är privatägt eller
tillhör byn/församlingen.
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4 Vittskövle

4.3. Betesmark söder om idrottsplatsen

Byn hade 223 invånare (2014) och består av bebyggelse längs landsvägarna kring korset mellan Degeberga-Åhus-Everöd. Den mesta bebyggelsen är uppfört spritt över 1900-talet och har alla stora trädgårdar.
Kyrkan ligger mitt i byn och intill finns bytorget som är en stor grusad
yta som används som parkering. Rekreationsmöjligheter finns främst i
nordöst vid Idrottsplatsen där det finns betesmarker och tallskog. I sydväst ligger Vittskövle slott med slottspark som är öppen för besökare
dagtid.

En vacker kuperad betesmark ligger mellan samhället och idrottsplatsen
och där finns stättor över staketet som gör området tillgängligt.

4.1. Gamla landsvägsparken (namn okänt)
I norra delen av samhället har en del av den gamla landsvägen med
kullersten bevarats som en slinga bredvid nuvarande landsväg. Här
finns bänkar, konstverk, trädrad och blomsterarrangemang.
4.2. Idrottsplatsen i Vittskövle
Idrottsplatsen ligger nordöst om samhället och erbjuder främst bollplaner. Här finns även ett dagis med fin lekplats intill omklädningsbyggnaden.

4.4. Tallskog norr om idrottsplatsen (namn okänt)
Nordöst om Vittskövle finns äldre tallskog som är strövvänlig och där
främst markvägarna används.
4.5. Vittskövle slottspark
Både väster om öster om Vittskövle slott finns en fin slottspark som är
öppen för besökare dagtid. Huvudparken i engelsk stil ligger öster om
slottet. Slottet är uppfört 1553-77 och är ett av landets bäst bevarade
renässansslott. Parkering finns öster om slottet vid landsvägen. Här
finns också informationsskyltar, bord och bänkar.
4.6. Kyrkogården
Kyrkan ligger mitt i byn och har kyrkogården på östra sidan.
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5 Furuboda
Furuboda är ett större fritidshusområde längs Hanöbukten där en del
hus blivit åretruntboende. Det sandiga dynlandskapet läng kusten är till
stora delar täckt med tallskog och bebyggelsen ligger i skogen med
skog på tomterna. Området avgränsas av Helgeån utlopp i Hanöbukten
i norr och kommungränsen till Simrishamns kommun i söder. Längst i
söder ligger ytterligare ett fritidshusområde vid Juleboda. Mellan de
både fritidshusområdena finns ett stort oexploaterat dyn- och tallskogsområde som delvis är skyddat som naturreservat. Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det finns ett flertal parkeringsplatser
längs kusten med ca 400 platser vilket ger god nåbarhet till området
med bil. Alla parkeringar har bra service med vattentoaletter, informationstavlor och sopsortering.
5.1. Furuboda naturreservat
En lång sträcka av strandskogen och stranden söder om Furuboda är
skyddad som naturreservat för att bevara de höga naturvärdena och
förutsättningarna för friluftslivet. Tre parkeringar finns iordningställda i
området med plats för närmare 200 bilar. Här finns även informationsskyltar, toaletter, sophantering och grillplatser.
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6 Yngsjö
Yngsjö består av en äldre bebyggelse nära Helgeå i väster och omfattande fritidsbebyggelse på dyn- och tallskogsområdet närmast havet.
Invånarantalet var 298 invånare 2014. Bebyggelsen omges av ett strövområde Gropahålet i söder, ett större obebyggt skogsområde mot Åhus
i norr och våtmarksområdet i naturreservatet Pulken i väster. I den
gamla byn finns en mindre park i vägskälet i centrala delen med lekplats och avskild sittplats. Byn har goda rekreativa möjligheter i skogsområde längs kusten. Västerut utgör ån och landsvägen en barriär.
6.1. Vägskälet (namn okänt)
Inne i samhället finns en liten park i vägskälet mellan de äldre vägarna.
Parken har två bänkar i en berså och en del äldre träd.

6.3. Norra skogen (namn okänt)
Norr om Yngsjö finns strövvänlig tallskog ända upp till Åhus. Stor parkering finns vid Yngsjö havsbad.
6.4. Pulken
Intill Helgeå väster om Yngsjö finns ett stort våtmarksområde där de
norra delarna består av betade fuktängar som lockar ett stort antal fåglar. Under våren rastar över 5000 tranor på ängarna. Här finns en observationsplats med fågeltorn, toalett, utställning och flera bord och
bänkar. Platsen har många besökare under våren då parkeringen utökas
på intilliggande betesmark.

Parken kan utvecklas med bord och bänkar samt lekmöjligheter.
6.2. Gropahålet
Naturområdet och strövområdet Gropahålet ligger söder om Yngsjö
och har en stor parkering med toalett, informationsskyltar och sophantering. Vid stranden finns ett naturistbad söderut tillsammans med
hundbad. Tallskogen är varierad med flera öppna partier med sandhed.
Nya gläntor har skapats för att gynna den speciella floran och faunan.
Mellan reservatet och bebyggelsen äger kommunen ett skogsområde
som har stora möjligheter att utvecklas för rekreativa ändamål och
borde ingå i naturreservatet.
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7 Östra Sönnarslöv

parkeringsplatser saknas. Från byn är det inte långt att cykla upp till
området. Topografin är varierad med stora nivåskillnader och möjlighet
Gammal kyrkby vid foten av Linderödsåsen i sydöstra delen av kommunen. I byn bor 276 personer (2014). Endast en mindre parkyta finns i till utblickar över bäckravinen. Några markvägar går genom området
byn med lekplats och öppen klippt gräsmatta. Kyrkan och kyrkogården men annars saknas iordningställda stigar.
fungerar som finpark. Byn har få markvägar som kan utnyttjas för pro7.4. Maltesholm
menader och genomfartsvägarna har ganska mycket biltrafik. Huvudsaklig tätortsnära rekreation sker i skogarna på Linderödsåsen söder om
Slott på Linderödsåsens sluttning med slottspark som hålls öppen för
byn. Dalgången kring Åvarpsravinen är skyddat som naturreservat och
allmänheten dagtid. Parken är utformad i både fransk och engelsk stil
även om markerade parkeringsplatser saknas finns en hel del parkeunder 1700 och 1800-talen. De äldsta delarna är 370 år gamla och utringsmöjligheter längs vägen till Huaröd. Det är inte långt till Maltesfördes ursprungligen som en renässansträdgård. Ett lusthus ritat av Carl
holm åt nordväst med fin slottspark och strövvänliga bokskogar.
Hårleman tillsammans med ett orangeri och Jägarhuset med klassicerande kulissfasad ligger i parken. I parken och ekonomibyggnader sker
7.1. Lekplatsparken (namn okänt)
utställningar och publika arrangemang vid vissa tillfällen. Upp till slotLiten park med lekplats mitt i byn. Parken kan utvecklas med mer träd tet leder den imponerande Höge väg som byggdes i slutet av 1700-talet
och är en turistattraktion tillsammans med slottet och parken. Nedanför
och buskar.
slottet finns ett naturreservat med gammal bokskog som har höga na7.2. Kyrkogården
turvärden. Här finns dock inga markerade stigar men väl övergång över
stenmuren in i området.
Traditionell kyrkogård kring den medeltida kyrkan.
7.3. Åvarpsravinen
Markant dalgång i sluttningen på Linderödsåsen med gammal bokskog
och höga naturvärden. Längs landsvägen mellan Huaröd och Ö Sönnarslöv finns möjlighet att parkera på vägslingor även om markerade
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8 Everöd
Everöd är en av kommunens större tätorter med 874 invånare (2014).
Samhället ligger ute på Kristianstadslätten med sandiga jordar och är
orienterat kring genomfartsvägen i öst-västlig riktning. Norr om samhället ligger stora strövvänliga tallskogar, genom samhället går den
gamla banvallen som nu är cykelväg mellan Kristianstad och Degeberga och i söder ligger Vramsån som dock är relativt otillgänglig. De
centrala delarna av samhället kring banvallen har en ganska brett grönts
tråk på båda sidor banvallen. Banvallen och tallskogen norr om samhället blir de viktigaste rekreativa miljöerna. En liten park finns i västra
delen av samhället intill busshållplatsen. Längst i väster ligger kyrkan
med kyrkogården som en finpark. Idrottsplatsen i nordväst utgör också
en viktig grönyta i samhället. Två lekplatser är placerade i skogsmiljö i
norra delen av samhället.
8.1. Centrumparken (namn okänt)
Den lilla finparken intill busshållplatsen. Blomsterrabatt och två bänkar, grusgångar. En del exotiska träd, tuja, sykomorlönn, m fl.
8.2. Norra skogen (namn okänt)
Tallskogen norr om Everöd är strövvänlig och här finns flera markvägar som går genom skogen och används för promenader och cykling.
Närmast bebyggelsen finns ett spontant framväxt stignät som ansluter
till banvallen och villagatorna.
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9 Åhus
Åhus är kommunens näst största tätort med 9712 invånare (2014). Ortens historia går tillbaka till sen järnålder och de centrala delarna ligger
strax norr om Helge å och består delvis av karkateristisk stadsbyggnation med gatuhus och historisk prägel. I norr och söder utgörs orten av
den för Åhus typiska tallskogen, bebyggd med både sommarhusområden och permanenta boenden. Här har de sammanbindande grönstråken
skogskaraktär. De flesta bostäderna i orten har en egen trädgårdsyta.
Orten har flera angränsande naturområden och goda rekreationsmöjligheter. I sydöst återfinns rekreationsområdet Äspet, och i väst Sånnarna.
Norr om Åhus ligger Rinkabyfältet, ett militärt övningsfält som fungerar som strövområde. I nordväst ligger naturreservaten Horna sandar
och Horna grushåla. Åhus är en känd badort och kustremsan utgör en
viktig rekreationsmöjlighet, både för invånarna på orten och för hela
regionen.
De norra och södra delarna av tätorten är integrerade i tallskogen vilket
ger känslan av att de boende har skogen ända inpå husknuten. Dessa
delar saknar formella parkytor men har fortfarande en del funktioner i
form av lekplatser och bollplaner. Parkerna återfinns främst i de centrala delarna och har i många fall en relativt låg skötselgrad. Åhusparken har tidigare fungerat som mötesplats men är idag i dåligt skick och
kommer ev. delvis att bebyggas. De parkytor som är i bäst skick har
ofta också ett historiskt värde, exempelvis längs S:ta Annas Hospital
och Kapell, och parken bredvid Dominikanernas konvent. Här kan
också nämnas en nyanlagd större lekpark i korsningen SlottsgatanSkrågatan.

9.1. Järnvägsfältparken (namn okänt)
Parkyta med övervägande högvuxet gräs. Ytan har en lekplats skyddad
av buskar och en bollplan som är utklippt i höggräset. I väst ligger låga
tallbackar med fin örtvegetation, i öst gränsar parken mot ett järnvägsspår och en tät vegetationsridå som sluttar ned mot järnvägen.
Parkens storlek gör att den lämpar sig som stadsdelspark. Detta kräver
dock fler samlande funktioner, bänkar eller annan anledning att vistas
här utöver lekplatsen. Angränsande grönytor i form av tätortsnära natur
och grönstråk kan integreras för att göra parken större eller skapa mer
varierande upplevelsekvaliteter i anslutning till parken.
9.2. Lilla Ängsparken och Åstråket (namn okänt)
Gröning med högväxt gräs med vacker blomning. Ytan har en lekplats
som skyddas från vägen av ett högt buskage.
Ytans läge gör den lämplig att fungera som en liten närpark för de boende i området, men skötselnivån gör att ytan snarare fungerar som ett
stråk med lekplats. Det finns få funktioner att uppehålla sig vid utöver
lekplatsen. Ytan gränsar till ett sluttande grönstråk långs ån med vacker
utsikt över vattnet och andra sidan. Tillsammans kan ytorna göras tillgängligare och utvecklas för att fungera som stadsdelspark med mycket
höga kvaliteter.
9.3. Tobaksparken (namn okänt)
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Klippt gräsyta med tobakslada som fungerar som museum från tiden då "Finpark"-remsa mellan Kungshuset och St Annas Hospital som främst
det odlades tobak i Åhus. På den omgärdande gräsytan finns konstverk fungerar som ett gångstråk i anslutning till det centrala torget. Histooch en brunnstolpe med en blomsterrabatt.
riska rester av fasader fungerar som inramning. De historiska fasaderna,
”ovanliga” parkträd som päron och mullbär skapar en karakteristisk
Angränsande grönstråk skulle kunna få en högre skötsel, någon bänk
känsla. I stråkets östra del ligger en yta med bänkar, fontän och blomssamt mindre buskplanteringar som avskärmning mot vägen för att till- terrabatter där det finns möjlighet att stanna till och sitta ner.
sammans med ytan kunna fungera med som ett parkrum.
Ytan bör bevaras som den är.
9.4. Västra lekparken (namn okänt)
9.7. Åvägens park (namn okänt)
Parkyta som primärt består av en lekplats och bollplan. Ett avgränsande
buskage delar upp lekplatsen och fungerar som rygg åt en pulkabacke. Liten park som gränsar till Helge å. Den är något nedsänkt från gatuYtan gränsar till ett otillgängligt skogsparti som gränsar av från närlig- plan. Parken består av en inhägnad lekplats med klippt gräs runt om. En
gande grönstråk mellan husen.
del buskage och träd inramar parken, men ett vassbälte gör att det finns
en fin utsikt över vattnet från parken.
Om skogspartiet gallras ur något kan det fungera som lekskog samtidigt
som parken angöring av parken blir möjligt österifrån.
9.8. Trossgatans park med borgruin (namn okänt)
9.5. Dominikanerparken (namn okänt)
Intim och högkvalitativ stadsdelspark. Ett "gömställe" omgivet av
buskage och gamla husfasader. En större ask ger skugga och rumslighet. Pergola med bänkar och soptunna.
Parken bör bevaras som den är. Asken är ett viktigt element och man
bör planera för att ersätta trädet i god tid när det börjar bli gammalt och
måste bytas ut.

Park med klippt gräsyta och en borgruin. Parken gränsar till en parkering. Borgen är troligtvis redan från första halvan av 1000-talet. Det
finns en informationsskylt vid ruinen med texter och illustrationer om
borgens historia.
Parken hade känts mer inbjudande att stanna i om det exempelvis funnits några bänkar att sitta vid. Ett besök där nu blir förmodligen ett
stopp vid borgruinen för att sedan vandra vidare.
9.9. Slottsgatans lekplats (Slottsgatan/Skrågatan)

9.6. S:ta Anna Parken (namn okänt)
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Park i centrum med väg runt om på alla sidor. Ny modern lekplats som
tar upp mesta delen av parkytan. Klippt gräs med några nyplanterade
träd och några bänkar, bord med bänkar samt papperskorgar. Lummiga
buskage bakom bänkarna ger lite insynsskydd och inramning av parken. Grus/asfaltgång går genom parken.

Ytan fungerar bra men upplevs som något öppen. Fler träd och avskärmande buskar kan med fördel planteras både längs och i ytan för att
upplevas intimare och grönare.
9.13. Åhus motionsspår (namn okänt)

Rekreationsområdet ligger i anslutning till campingområdet och utgörs
av tallskog med belysta motionsspår med en sträcka på 5 km. Slingan
En park som ligger som en hörntomt med klippt gräsyta och flera rela- ”Hälsospåret” på 1,5 km utgör en del av spåret och kan användas som
tivt stora björkar. Här finns en bänk i skuggan av träden.
ett konditionstest enligt informationsskylten. Informationsskyltar samt
start och målpunkt för slingorna ligger strax söder om campingområdet
Ytterligare någon bänk hade höjt parkkänslan och inbjudit till att stanna i anslutning till Täppetleden, dock utan parkeringsmöjligheter.
till en stund.
9.14. Sånnarna
9.11. Åhusparken – folkets park i Åhus
Sånnarna är ett rekreationsområde som delvis består av naturskyddsomÅhusparken bildades 1906 och blev en uppskattad park med många
råde och som ligger beläget väster om Kristianstad golfbana i Åhus.
aktiviteter och evenemang. Ute- och innedansbanor, marknad med ka- Området utgörs av kalkrik sandhed med en rad ovanliga arter i flora
ruseller och stånd, musikuppträdanden samt julmarknader är bara några och fauna. I områdets nordöstra del ligger en damm kallad Grodgropen.
av evenemangen som anordnades här. Idag känns parken förfallen. Det På området finns också ett utemuseum man kan läsa om hur sandmarfinns en rest i form av en utedansbana kvar. Här finns två toaletter,
kerna har brukats genom tiderna, dess växt- och djurliv och hur man
några boulebanor med liten klubbstuga. annars består parken av en stor jobbar för att bevara dem. Besökare kan nå området via golfbanan med
öppen gräsyta, igenväxta rabatter, ett skogsparti och grusgång genom
cykel eller norrifrån med bil. Sånnastigen går runt i området och genom
parken.
golfbanan, längs Tippvägen.
9.10. Månsgatans park (namn okänt)

9.12. Stolpegatans lekpark (namn okänt)

9.15. Äspet

Liten parkyta huvudsakligen bestående av en lekplats och en bollplan.
Ytan fungerar främst som närlekplats för det närliggande radhusområdet och genomfart till skolan.

Naturreservatet Äspet bildades 1963 och är även ett Natura 2000område. Reservatet är 113 hektar stort och består av en östlig öppen del
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och en västlig skogsdel. Den öppna delen är ett strandlandskap med
sandstrand och öppna sandblottor, vilka är viktiga inslag för sandberoende växt- och djurarter. Många fåglar trivs här och häckar i området.
Det är också en viktig rastplats för sträckande fåglar. För den fågelintresserade finns det två fågeltorn att studera fågellivet från. Det öppna
strandlandskapet är även ett fågelskyddsområde. Mellan 15 mars – 30
september är det förbjudet att beträda området för att inte störa häckande fåglar, men det finns en markerad stig som får användas för att ta
sig till fågeltornen. Den västra skogsdelen är en gammal kronoskog
som domineras av äldre tallskog, men det finns även partier med blandlövskog. Här finns även rena bestånd av ek och bok vid ”Kungslunden”
som ligger i mitten av skogen. I skogsområdet finns en del döende eller
död ved som många arter av lavar och evertebrater (ryggradslösa djur)
kräver för sin överlevnad. Äspet naturreservat innehar höga naturvärden som fortsättningsvis bör värnas om och skötas. Kor betar strandlandskapet för att hålla det öppet och förhindra igenväxning. Igenväxning är ett direkt hot för många arter som skulle ta skada och eventuellt
försvinna helt med tiden.
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10 Gärds Köpinge

Klippta gångar i den stora ytan långgräs skulle göra denna del av parken mer tillgänglig.

Gärds Köpinge ligger ute på den flacka Kristianstadslätten och hade
949 invånare 2014. Omgivningarna består av åkermark förutom kring
Vramsån i söder där det finns skogspartier som är viktiga för tätortsnära
rekreation. I samhället finns främst två offentliga parker, en i östra kanten och en i norra delen. Villagatorna blir viktiga för rekreation i Gärds
Köpinge.
10.3. Ån och södra skogen (namn okänt)
10.1. Norra parken (namn okänt)

Söder om Vramsån finns skogsområden med främst tallskog som är
strövvänlig. Intill ån ligger ett idrottsområde och allmänning med fisMindre öppen park med lekplats och pulkabacke. Stubbe av stor Alm. I
keplats, boulebana, grillplats, många bord och bänkar samt information
övrigt små träd glest ställda. Parken är främst en närpark för omkringom vattenriket. Här ligger också en toalett. Strax söderut ligger kyrkan
liggande villor.
med kyrkogård och en större idrottsplats.
Fler träd skulle berika parken.
10.2. Östra parken (namn okänt)
Öppen park med få unga träd och buskage. En lekplats och två fotbollsmål är enda intressanta inslagen i norr tillsammans med äldre Alm.
Södra delen har främst långgräs och en lekplats intill klippt grönstråket
som sträcker sig längs parkens västra kant intill bebyggelsen.

37

38

11 Tollarp

11.1. Floraparken

Tollarp ligger längs med E22ans nuvarande sträckning, strax norr om
Vramsån och är den tredje största tätorten med 3357 invånare (2014).
Byggnationen utgörs främst av villor med egen trädgårdsyta. Orten
präglas av breda flacka gaturum och centrala ödetomter ger centrum en
gles karaktär. Det centrala torget har formell utformning med en liten
fontän. Parkytor ligger utspridda över hela orten. De flesta är väl tilltagna ytmässigt men innehåller dock oftast inte mer än en lekplats och
fotbollsmål. Söder om Tollarp ligger Stackedala rekreationsområde och
Klintabäckens naturreservat.

Stor kvalitativ park med en anlagd damm. Parken har många stora exoter, bl.a. Tulpanträd, Turisk trädhassel, Robinia, Kaukasisk vingnöt
mm. Lekplatsen är nyare och har många lekredskap och lekytor, några
av dem tillgänglighetsanpassade. Nästan halva parkytan utgörs av en
något nedsänkt bollplan.
Kan utvecklas till stadsdelspark utifrån de nuvarande kvaliteterna. Bevara som den är, ev. mer träd och bänkar på ”bollplanshalvan”.
11.2. Annelundsparken

Tollarps största tillgångar återfinns idag i utkanten av orten. I den tätortsnära naturen finns kvalitativa gångstråk med utblickar över det
böljande landskapet runtomkring. Här ingår gångstråk längs en gammal
vägsträckning söder om Östra Vram, tätortsnära natur längs Vägmästarens väg i öst. I norr omges bebyggelsen av direkt angränsande tätortsnära natur med stigar som löper både genom skogsområden och
längs med åkerlandskapet. I väst går en cykelbana på den gamla banvallen ut mot Sätaröd.
Inom tätorten är Floraparken en viktig kvalitet med en nyare lekplats. I
och med E22ans omläggning norr om orten utgör framförallt Vramsån
ett möjligt utvecklingsområde då ett tillgängliggörande av ån och dess
närmiljö skulle medföra kvaliteter för hela orten och en riktad skötsel
hade gagnat biologiska värden.

Park som primärt utgörs av en gräsyta med pulkabacke. En del äldre
och några nyplanterade träd. Bänkar bakom en ridå av träd och buskar,
där en lekplats nyligen verkar ha plockats bort.
Det behövs nya funktioner för att ersätta lekplatsen, i dagsläget finns få
anledningar att gå hit.
11.3. E22:ans Skogslekpark (namn okänt)
Idag består ytan främst av en lekplats fint integrerad i skogs/parkmiljö.
Lekredskapen står utsprida bland stora ekar och den närliggande vegetationen fungerar som skydd mot vägen.
Ytans närhet till E22 gör att den än så länge inte lämpar sig för vidare
utveckling, men i takt med att motorvägen dras om kan området
komma att bli mer attraktivt som parkfunktion i angränsning till närliggande bostadsområde och som avslut/början på Gamla Östra Vramsstråket.
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11.4. Gåshagevägens park (namn okänt)
Parkyta med lekplats och fotbollsmål. I anslutning till lekytan ligger
planteringar bestående av större buskage samt stora träd. Parken är omgärdad av villatomter på alla sidor. Vid några av "ingångarna" till parken finns lägre träd som ger en mänskligare skala till ett annars ganska
stort och tomt parkrum.
Bevara som den är, alt. fortsätt att plantera mindre trädsorter i grupper
för att skapa en intimare plats.
11.5. Biblioteksparken (namn okänt)
Parkytan utanför biblioteket. Både äldre och nyplanterade träd. Liten
staty med blomsterrabatt framför. Närheten till vägen minskar intimiteten och viljan att stanna. Två bänkar varav en med träd som skydd i
ryggen.
De gamla lindarna som börjar bli för gamla och det finns anledning att
ser över deras status. Plantera ev. en skyddande buskrad mot vägen,
åtminstone på delar av sträckningen. Genom att skapa ett intimare parkrum kanske det skyddande buskaget mellan parken och biblioteket
inte blir lika nödvändigt utan kan kopplas tätare samman.
11.6. Torget
Torget ligger centralt och utgörs av en plattlagd yta med bänkar och
soptunnor runt en fontän. En större lind med bänkar runt står i torgets
södra del och ytan är inramad av planteringar med klotlönnar. Blomsterurnor och rhododendronbuskage ger ytan lite av en finparkskaraktär,
även om mycket är hårdgjort.

11.7. Onkel Adams vägs lekpark (namn okänt)
Liten grönyta primärt för lekplats, med någon bänk. Parkytan ligger
nedsänkt och sluttar något, vilket gör den lite svårtillgänglig. Några av
lekredskapen är gamla och slitna.
Lekredskapen bör ses över. I övrigt kan ytan bevaras som den är.
11.8. Marieholmsvägens park (namn okänt)
(”Gläntan”) Denna lilla park ligger i en glänta i tätortsnära natur. En
grönyta med klippt gräs, två stora vårtbjörkar, en stor tall, ett par bänkar samt en papperskorg.
11.9. Lagerlyckevägens park (namn okänt)
Liten fyrkantig park vid villakvarter. Parken gränsar till g/c-väg på två
sidor, trädridå på en sida och villatomt på den fjärde sidan. Parken består mest av en lekplats med liten gräsyta och två bänkar invid lekplatsen.
11.10. Palmlunds stigs park (namn okänt)
En park som är avlång till formen. Norra sidan gränsar till villatomter
och den södra sidan till tätortsnära natur med Palmlunds stig. Östra
delen av parken består av klippt gräsyta med två fotbollsmål. I den
västra delen finns också en klippt gräsyta och en lekplats med ett par
bänkar. Mellan gräsytan och lekplatsen står stora höga popplar som en
rumsavskiljare och gör lekplatsytan inramad tillsammans med höga
buskage och träd som omgärdar två av lekplatsens sidor. Det gör att
lekplatsen känns som ett eget rum i parken.
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vacker och välbevarad stenbro. I brovalven lever en sällsynt fladdermusart och i omgivningarna trivs många fåglar, vilket bevisas av ett
rikt fågelliv i området. V. Vrams kvarn och såg fanns troligtvis här redan på 1600-talet.

11.11. Tims vägs park (namn okänt)
Liten parkyta nära till naturen och naturlek. Parken ligger i anslutning
till bostadsbebyggelse och omgärdas av tätortsnära natur. Här finns en
lekplats och grusgång löper genom området.
Några bänkar hade varit ett trevligt inslag.
11.12. Torvkupevägens park (namn okänt)
Park med flera funktioner. Ett stengärde med vegetation och några
större träd (flera stora ekar) som växer i anslutning till stengärdet delar
parken i två rumsligheter. Västra delen består av en kulle med en
rutschkana och kullen kan även användas som pulkabacke vintertid.
Pulkabacken samt sidorna runtom rutschkanan är klippta gräsytor medan resten av kullen består av oklippt gräs. Runt kullen är gräset också
klippt och här finns bord med bänkar. Nedanför rutschkanan finns en
sandlåda med ett par gungdjur. Den östra delen karaktäriseras av en stor
allmänning, klippt gräsyta med två fotbollsmål, plats för picknick i gräset samt en gungställning i en stor sandlåda. Parken ligger mellan villakvarter och omgärdas av g/c-vägar samt buskage och träd.
11.13. Vramsån

Vramsån med dess omgivningar i södra Tollarp är idag otillgängliga.
Vegetationen är tät och på vissa ställen finns staket som hindrar tillgängligheten. Området skulle kunna göras mer tillgänglig för besökare,
utan att inkräkta på de värdefulla elementen som exempelvis beskuggningen över ån. Kanske ett stråk för vandring längs med ån kunde tillgängliggöras utan att störa naturen för mycket. En skyddszon skulle
troligtvis behöva sparas närmast ån.
11.14. Stackedala rekreationsområde
En kilometer söder om Tollarp ligger Stackedala rekreationsområde.
Här har iordningställts motionsslingor och elljusspår på Linderödsåsens
sluttning i varierad skogsmark. Marken är privatägd och anläggningen
drivs av idrottsföreningen. Intill ligger en scoutstuga. I området finns
flera grillplatser, parkeringsplats, informationsskyltar, lekplats och
många bord och bänkar. Väster om området ligger naturreservatet Klintabäcken med äldre lövskog och intressant naturmiljö.

Vramsån slingrar sig längs Tollarps södra delar. I Tollarps sydvästra
del finns en kvarn och såg i anslutning till Vramsån. Här finns också en
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12 Linderöd

12.2. Centrumparken (Namn okänt)

Samhället hade 415 invånare 2014 och ligger i sydvästra delen av
kommunen uppe på Linderödsåsen. Linderöd ligger i ett omväxlande
odlingslandskap med många betesmarker och skogsdungar som blir
större sammanhängande skogsmark en bit bort från tätorten. Betesmarkerna ger en mycket trevlig landskapsbild men är inte tillgängliga för
rekreation. Nästan alla bostäder är villor med stora trädgårdar. Egentlig
parkmark saknas förutom en liten lekplats och ett grönstråk norr om
busshållplatsen. Kyrkogården ligger i nordöstra delen av tätorten och i
sydväst ligger idrottsplatsen som fungerar som en allmänning med möjlighet för arrangemang. Här finns även grillplats med bänkar och bord.
Gatorna i tätorten och de mindre landsvägarna ut från tätorten fungerar
som viktiga rekreationsstråk. Strövvänliga skogar finns främst i sydöst
och nordväst en bit utanför tätorten.

Intill busshållplatsen i centrala tätorten ligger en liten parkyta som inte
har några direkta funktioner utan mest är ett grönstråk kring gång och
cykelvägen som går upp till bostadsområdena.

12.3. Kyrkogården
I nordöstra kanten av Linderöd ligger den gamla kyrkan med omgivande kyrkogård.

12.1. Idrottsplatsen
I sydvästra delen av tätorten ligger idrottsplatsen med stora öppna grus
och gräsytor, omkläddningsbyggnad och föreninglokaler, grillplats och
många bord och bänkar. Här finns utrymme för både idrott och arrangemang.
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13 Ovesholm
Samhället hade 276 invånare (2014) och består av villor där de äldre
husen ligger längs landsvägen och yngre husen ligger längs villagator
norr om landsvägen. Alla husen har stora trädgårdar. Mitt i de nyare
villorna finns en mindre park med en lekplats i sydväst. I norr ligger
idrottsplatsen med klippta gräsmattor runt om och en boulebana, grillplats och bord och bänkar i öster. Rekreationsmöjligheter finns främst i
skogarna norr om samhället samt längs de vägar och markvägar som
går ut från samhället. Den gamla banvallen mellan Kristianstad och
Degeberga är nu cykelväg och utgör ett viktigt grönstråk genom samhället.

13.2. Idrottsplatsen
Stor idrottsplats i förhållande till samhällets storlek, fyra fotbollsplaner,
långbord med grill under tak, många bänkar längs planerna som alla är
av gräs, boulebana intill grillplatsen.

13.1. Parken (namn okänt)
Liten park med lekplats i södra delen. Några dungar med lind, ek, hägg
m.m. Främst klippta gräsytor som övergår i grönstråk mellan bebyggelsen.
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14 Vä, Öllsjö

Grönstråket (Kallad Källans park i parkplanen) strax norr om idrottsVä och Öllsjö har lång historia men byggdes ut under framförallt 1960- platsen är planerad att fungera som en stadsdelspark enligt den fördjupade översiktplanen antagen 2009. Här finns kvaliteter som stora träd
och 70-talet. Även på senare år har områden vuxit till och förtätats.
och en bäck som rinner längs stråket. Ytan saknar dock funktioner och
Grönstrukturen i Vä/Öllsjö är väl sammanhängande och varierad i sin
sammansättning. De allra flesta bostäderna har egen tomt och trädgård. används idag bara för genomfart. Det kommer att krävas omfattande
Naturområdet Prickesten-Klackabacken är en stor tillgång för området arbete för att uppgradera ytan till stadsdelspark.
liksom natur- och strövområdet Bockeboda som finns på 2-3 km avstånd. Kring Öllsjö utgörs en stor del av grönstrukturen av skyddsplan- 14.1. Sven Tveskäggspark
teringar och impedimentytor. I orten finns ett nätverk av grönstråk melRektangulär park omsluten av häckar som ligger inbäddad i villamatlan de olika grönytorna. Grönstråken består av klippta gräsytor bakom
tan. Parken är flack och öppen, med enstaka träd i gräsmattan. Det går
villatomter och i den tätortsnära naturen finns trevliga stigar som säkert
en grusgång genom parken och ett lågt staket omringar en del av områnyttjas av både hundägare och andra.
det. I parken finns en asfaltyta med någon form av litet asfaltgupp. Det
För boende i både Vä och Öllsjö är rekreationsförutsättningarna mycket finns även en liten grusstig som är en ”hemmagjord” bmx-bana. En
strålkastare står mitt i parken.
goda, då exempelvis det vackra naturområdet Klackabackarna ligger
precis väster om Vä och Öllsjö. Möjligen kan det påpekas att stadsdelarna, med sitt läge bakom stora trafikleder, är något avskurna från
Kristianstads grönstruktur. Inom området Vä/Öllsjö finns däremot ett
välfungerande rekreativ grönstruktur. Framförallt för grönstrukturen i
Vä finns kulturella, historiska och estetiska värden att skydda i de tallskogsplanterade områdena. Här ingår det naturlika skogsstråket som
sträcker sig från Skogsgläntans förskola och norrut som utgör en av de
största gröna kvalitéerna i orten, samt två olika naturområden nära
Talldalen i västra Vä. Grönstråket längs Folkvandringen fungerar som
g/c-väg men säkert också spridningskorridor. Säkert har alla dessa
mindre naturområden ekologiska värden och bidrar till luftrening, klimatutjämning med mera i området.

Parken saknar karaktär, den känns för öppen. Träden är små och verkar
inte må bra. Ytan känns tom och öde. Parken skulle bli trevligare om
fler rum definierades och bröt upp parken i mindre delar utan att förstöra dagens funktioner. Utveckla lek- och aktivitetsmöjligheterna.
Växtlighet behöver ses över och kompletteras. Plantera träd som ger
skugga.
14.2. Kung Knuts Park ”Gropen” (Kallas för ”Sannarna”)
Området är naturlikt och mycket kuperat med tecken på att det tidigare
varit ett grustag. Ängsmark med enstaka träd omsluter gropen och stigar löper kors och tvärs genom området. Rester av en trappa som lett
ner i sänkan finns kvar och nere i sänkan finns ett par bänkar. Runt om
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parken finns asfalterade g/c-vägar. Områdets backar kan användas till
pulkaåkning på vintrarna. Platsen är också ett populärt hundrastningsställe. Områdets naturliga känsla är verkligen en tillgång. Det kuperade
landskapet är spektakulärt här i Skåne. Området kantas av Kung Knuts
väg som är ganska trafikerad.

kar (i nord-sydlig riktning), som delar av parken. Den västliga delen
består av klippt gräsyta med några träd som vårtbjörk och hagtorn.
Östra delen avskärmas i sin tur av ett buskage (öst-västlig riktning).
Söder om buskaget finns två fotbollsmål på klippt gräsyta och i norra
delen låg det tidigare en lekplats, men idag består ytan endast av klippt
gräs.

Norra Öllsjö skulle behöva en stadsdelpark och då är ”Gropen” ett intressant alternativ att utveckla. Området bör få behålla sin naturliga
karaktär. Man skulle kunna plantera en ridå mot Kung Knuts väg för att
skydda både visuellt och skapa en säkrare plats för barn. Förslag till
åtgärder är att eventuellt tillföra området en lekplats, flytta sittplatserna
till en plats med intressantare vy samt att ordna en ny trappa som leder
ner i sänkan.

14.5. Varpagatans park (namn okänt)
Parken upplevs som öppen med sin flacka karaktär. Parkytan består av
klippt gräs, enstaka träd och buskplanteringar. Här finns en asfalterad
plan med två basketkorgar och det står ett fotbollsmål på gräsytan. I
parkens mitt finns en lekplats samt bord och bänkar på en stensatt yta.
Nordöstra hörnan av lekplatsen omges av buskage. Grusgång går genom parken och asfalterade g/c-vägar med grönstråk löper både genom
parken och runt om.

14.3. Öllsjö Gröning
Park med många aktivitetsmöjligheter. Stora gräsytor med buskar och
träd på sina ställen, både äldre och nyplanterade träd. Här finns en fin
lekplats, möjlighet till naturlek, frisbeegolfbana, slänggunga, landhockeyplan, skateboardramp, bouleplan, grill, bänkar och utegymredskap.
Intill parken ligger en äldre trelängad gård med fina miljöer. Området
har många uppväxta trädridåer med vackra träd. Buskage och öppna
ytor lockar till lek.

Förslag till utveckling av parken kan vara att låta någon del av den
klippta gräsytan omvandlas till ängsmark. Möjlighet finns även att sätta
upp bandymål på asfaltplanen.
14.6. Knackstensvägens park (namn okänt)
Liten rektangulär park med lekplats i mitten, omgärdad av buskage.
Klippt gräsyta runt om med enstaka träd, som vårtbjörk och lönn. Ett
grönstråk med g/c-väg löper längs tre av parkens sidor.

14.4. Kedjegatans park (namn okänt)
Park (utan lekplats) med klippt gräs, två fotbollsmål, buskage och några
träd med bland annat några äldre vårtbjörkar. Parken kan upplevas som
tre rumsligheter. I mitten av parken finns en trädridå av några vårtbjör-
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14.7. Toftvägens park (namn okänt)

14.10. Talldalsparken

Liten, nästan kvadratisk park med klippt gräsmatta. Här finns en bänk
och några lekredskap som en gungställning och ett litet lekhus utplacerade på gräsytan. Parken inramas av en lummig villaträdgård på västsidan och en tät häck löper längs norr- och södersidan. På östsidan är
parken mer öppen då där går en grusväg. Det är också entrén till parken. Bakom parken i norr öppnar sig jordbrukslandskapet.

Park anlagd under 1980-talet. Ligger omgiven av villakvarter på tre
sidor vilket gör parken till en central del i bostadsområdet. Norra delen
av området upplevs mer som ett naturområde än en park. I sydvästra
delen finns en nyare lekplats med ett flertal lekredskap samt klippta
gräsytor och två fotbollsmål. Rikt fågelliv.

En stor parkyta bestående av klippt gräs med flera fotbollsmål. Används eventuellt av skolan då den ligger i anslutning.

Den stora tillgången utgörs av parkens storlek samt den centrala placeringen i området. Parkens storlek gör det dock svårt att ”aktivera” den.
Bevara naturmarkskaraktären i den norra delen men öppna upp fler
möjligheter till promenad i nord-sydlig riktning genom en ökad andel
klippta gräsytor/stråk.

14.9. Skärdalsparken

14.11. Eggerts vägs lekplats

Parken består av en central gräsyta och omslutande buskage av framförallt gullkornell och rosenbuskar. Mot Skärdalshemmet i öster finns
ett vackert tallbestånd med högväxande gräs som fältskikt. Topografin i
parken är mjukt böljande. Lekmöjligheter på gräsytan, i övrigt få funktioner.

Parken anlades troligtvis omkring 1970 i samband med att villorna började byggas. Utgörs av ett relativt stort trekantigt område som är helt
omgiven av trädrad med primärt björk. Lekplatsen är centralt placerad
och innehåller ett flertal redskap varav de flesta nyligen ersatta. Några
av äldre modell kvarstår. Fokus ligger på lek. Någon bänk samt bord
och bänkar i anslutning till lekplatsen.

14.8. Öllsjöskolans gröning (namn okänt)

En stor tillgång är att parken ligger väl skyddad från störande trafik. Se
över delar av buskagen då det i vissa partier finns en hel del gräsväxt.
Fler bänkar hade stärkt parkkaraktären.

Parken ligger i Väs södra utkant, vilket kan ses som en brist. Den kan
antagligen ändå förtjäna sin plats med tanke på hur få parkytor som
finns i närheten. Parkens karaktär med björkar runt omkring är väl värd
att bevara.
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14.12. Erik Menveds vägs park
Består av ett sammanhängande grönstråk i utkanten av Väs östra bostadskvarter. Tillkom troligtvis i slutet av 1970-talet. I östra delen av
parken finns fem rader med björkar som utgör ett gott skydd från omgivande åkermark. Bord och bänkar är centralt placerade mitt i grönstråket och i anslutning till en GC-väg från villakvarteret. Ytan används
antagligen mest för passage och hundrastning. En brist är att parken
inte är centralt placerad i området.
Förläng grusvägen så att den sträcker sig genom hela parken och inte
enbart från södra änden till mitten.

lekmiljö. Skogens täthet ger många gömslen som passar till kojbyggen.
Promenader och hundrastning är säkert också vanligt. Buller från motorvägen är ständigt närvarande.
Förslag till utveckling av området kan vara att röja sly på några ställen i
skogen för att skapa en spänning mellan öppet och slutet. Plantera in
överraskningar i skogen, till exempel exotiska träd som magnolior.
Bäcken som kulverteras innan den når parken vid Friesiskavägen kan
tas upp till ytan och få meandra över ängsmarken intill g/c-vägen. Detta
skulle verkligen bilda ett nytt intressant element i parken.
14.15. Klackabacken och Prickesten

Väster om Vä ligger ett större natur och strövområde som kallas för
Klackabacken. Området består främst av kuperade betesmarker på
Rektangulär park centralt belägen i villakvarteret. Innehåller en stor
sluttningen av Linderödsåsen. Från de högre partierna ges en vid utsikt
gräsyta lämplig för fotbollsspel. Delar av parken är omgärdad av nyöver Kristianstadsslätten. Flera strövstigar går runt i området och det
ponbuskage.
finns även ett elljusspår som alla utgår från kanten av tätorten. En parkering finns vid Skepparslövs mölla där också cykelvägen på den
Parkens storlek med generösa gräsytor är en stor tillgång. Här har tidigamla banvallen passerar i norra kanten av området. Området är myckgare funnits en lekplats, men då den är borttagen finns det få skäl att
et attraktivt med tilltalande landskapsbild, stora kulturhistoriska värden
besöka parken. Det krävs nya funktioner parken för att ersätta den borti form av fornminnen och möllan samt höga naturvärden med rik flora
tagna lekplatsen.
och fauna.
14.13. Skärdalsvägens park

14.14. Historiska skogen
Området utgörs av uppvuxen tallskog som skiljer Öllsjö från Vä. Skogen delas i två delar av en g/c-väg. Skogen är tät med mycket sly.
Spännande stigar löper igenom området. Området används främst som
genomfart för fotgängare och cyklister. Skogen i sig är en spännande

14.16. Mosslunda
Området är främst ett naturområde med höga botaniska värden som
Kristianstad kommun äger. En parkering finns i norra kanten och en
svårtillgänglig vandringsled finns utmarkerad med saknar direkt stig
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och kan vara svår att följa. Delar av området är också fuktigt vilket begränsar tillgängligheten. Buller från E22 är påtagligt i området. Mellan
vägen och betesmarken finns ett skogsparti som dämpar en del av bullret men är mindre attraktivt för rekreation.
Området har potential att utvecklas med fler besökare genom utökad
service i form av bord- och bänkar, grillplats och toalett samt en
strövstig med högre tillgänglighet.
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15 Norra Åsum och Åsumstorp
De två orterna har tillsammans ett befolkningsantal på 1296 personer
(2014). I Norra Åsum finns både flerbostadshus, radhus och villor. I
Åsumtorp består bebyggelsen nästan uteslutande av villor. Som närmaste större rekreationsområden finns Åsums ängar och Åsums fure.
Båda dessa områden har begränsningar i tillgänglighet såväl som användning. Åsums ängar är huvudsakligen ett fågelskådartorn med vida
utblickar över Hammarsjön. I Åsums fure finns olika verksamheter
samlade i ett naturskönt område, bl.a. företag, gymnasium och en
gocart-bana. Norra delen av Åsumtorp byggdes under 1980-talet och är
således en ganska ung bebyggelse. I ortens södra utkant ligger Norra
Åsums Kyrka, ursprungligen från på 1190-talet.

bildar populära promenad- och motionsrundor. Vid bollplanen finns
också några kojbyggen vilket tyder på att karaktären inspirerar till naturlek.
Parken kan tyckas sakna sittplatser och tillgängligare ”naturstigar”.
Gallra naturstigarna något och lägg till fler bänkar. I parken finns stora
möjligheter att anlägga fältskikt i befintligt naturbuskage vilket skulle
ge ett ökat upplevelsevärde samt stärka parkkaraktären.
15.2. Postparken (Namn okänt)

Postparken är en liten park med en ganska öppen karaktär. Kring lekplatsen finns buskage men i övrigt är parkrummet definierat av kringliggande bebyggelse och gator. Från början var Postparken betydligt
Även om det inte finns så många parker i området är de väl tilltagna
större och innehöll även en idrottsplan i väster där radhusområdet idag
och bra placerade vilket gör att parktillgången är god. Däremot finns
ligger. Radhusområdet tillkom under 1990-talet. Parkens främsta andet brister i nätverket av rekreativa förbindelsestråk, som förbinder
vändningsområde är troligtvis som lekområde för de omkringboende
park- och naturytorna med varandra. I utvecklingen av parkernas rekrebarnen. I parken finns en lekplats med flera lekredskap. Gräsytan funationsvärden bör ungdomsperspektivet framträda tydligare eftersom det
gerar möjligtvis även som bollplan och allmänning för diverse eveneidag till stor del saknas. Genom den planerade sammanbyggnaden av
mang.
Åsumtorp och Norra Åsum finns möjligheter att skapa en viktig länk i
ett förbindelsestråk från Centrum/Charlottesborg till Åsums fure.
Parken saknar belysning. Plantera fler träd! Idag finns här ett antal ox15.1. Åsumtorpparken (Namn okänt)
Park innehållande tre olika parkrum: gröningen med lekplats,
träd/naturstråket med ridstig och fotbollsplanen/allmänningen. Variationen gör Åsumtorpparken till en uppskattad och välanvänd stadsdelspark. I parken finns flera gångstigar och gång- och cykelbanor vilka

lar som är i dålig kondition. Det kan också vara lämpligt att öppna upp
en del av buskagen intill lekplatsen för att öka sikten. Även buskagen i
söder intill vägen bör ses över och få en utökad artvariation.

15.3. Åbovägens lekplats (namn okänt)
53

Lekplatsen ligger i ett bostadsområde som började anläggas i slutet av
1960-talet. Karaktären domineras av de fyra ståtliga oxlarna samt ett
sammanhängande buskage längs med gatorna.

fler aktivitetsfunktioner bland annat någon form av aktivitet i parken
för ungdomar.
15.5. Absalons vägs lekplats (namn okänt)

Parkens stora tillgång är de vackra oxlarna och det skyddande buskaget
mot gatorna. Ytan verkar användas lite av igenväxningen att döma.
Bevara och upprätthåll parken som den är men frågan är om man på
sikt, när redskapen blivit för gamla, ska lägga ner själva lekplatsen och
istället satsa på områdeslekplatsen som finns i Åsumtorparken?

Lekplats anlagd omkring 1980. Ligger tätt inpå omkringliggande villor
med mycket träd och buskar vilket ger ett lummigt intryck. Lekplats
med sittmöjligheter.
Kan vara lite svår att hitta till, då den ligger dold mellan villorna. Parken behöver bevaras och upprätthållas som den är.

15.4. Grustaget (namn okänt)
Parken är belägen kring en gammal grustäkt. Grustäkten växte efter
nerläggning igen och kom att bli planerat som grönområde under 1980talet. Uppe på kanterna är karaktären öppen äng med högt gräs och
blommande örter, medan nere i gropen är gräset klippt. Nere i gropen
finns också parkens alla målpunkter. Parkens stigar och gångar är populära för promenader och motion. Nere i gropen finns också möjligheter
till naturlek. Här finns en asfaltplan som varit en tennisbana, men som
nu inte verkar att nyttjas till något speciellt, gräsyta med två fotbollsmål
samt pulkabacke. Asfaltytan har tidigare nyttjats av kringboende ungdomar som på egen hand etablerat ett antal ramper för skateboard- och
cykelåkning, men ingenting av det är kvar idag. Här finns ett par bänkar
och en nedgången grillplats men ingen lekplats. Nere i gropen finns
också rester av en stenmur som skulle kunna vara en rest av en husgrund.

15.6. Åsums ängar
Öster om Åsum ligger Hammarsjön med omfattande fuktiga ängs- och
betesmarker längs stränderna. Vid Åsums ängar finns ett fågeltorn som
är möjligt att angöra med bil. Här finns utställning, informationsskyltar,
soptunna och handikapparkering. Även om ett litet området är iordningställt utgör ett stort område utsikt från fågeltornet. Stängselövergångar gör det möjligt att gå ut på ängarna men då störs lätt fågellivet.
15.7. Norra Åsums kyrkogård
Medeltida kyrkogård som fått sin form under främst 1800-talet.

15.8. Wendesparken

Parken saknar belysning. Parken har potential att fungera som en karaktärsfull stadsdelspark i Norra Åsum. Parken måste då utveckla något
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På det gamla kasernområdet för A3 finns nu skolor och företag. Bebyggelsen ligger i tallskog med klippta gräsmattor närmast husen. Hela
området har en lummig och grön atmosfär och är trevligt att promenera
i. De södra delarna består av mer naturlig tallskog med inslag av
lövskog. Hela området är inhägnat med staket från tiden då det var kasernområde vilket innebär att kontakten är bruten med de söder och
öster om liggande skogs- och betesmarkerna.
Utvecklingsmöjligheter där fler angöringar och strövstigar anläggs.
15.9. Åsums sandmarker och tallskogar
Före detta övningsområde för A3 och kvarvarande skjutbanor och viss
militär verksamhet. Ett omväxlande landskap med stora rekreativa värden. De sandiga öppna markerna har mycket höga naturvärden med
flera sällsynta och hotade arter. Tallskogarna är glesa och strövvänliga
över stora delar. Området är relativt svårtillgängligt och nås på markvägar från öster och söder.
Utvecklingsmöjligheter om angöring, service och strövstigar anläggs.
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16 Rinkaby
Rinkaby är en långsträckt ort som ligger på Hammarsjöns östra sida
längs med Åhusvägen 118, mellan Kristianstad och Åhus. Från vissa
ställen i Rinkaby har man en fin vy ner mot Hammarsjön. Orten består
mestadels av villabebyggelse med en och annan gård i anslutning till
bebyggelsen. 738 personer bodde i samhället 2014. Rinkaby omges av
olika typer av marker. I väst gränsar orten till en smal remsa jordbruksmark och mellan den och Hammarsjön finns naturreservatet
Rinkaby- och Horna Ängar. Öster om Rinkaby breder Rinkabyfältet ut
sig, vilket sträcker sig ner till Åhus. I Rinkaby finns två parker, en lite
större och en något mindre. Båda parkerna ligger i söder. I norr finns
både en populär idrottsplats och en fotbollsgolfbana. Närmsta rekreationsområde är Hercules naturreservat och det ligger ett par kilometer
nordost från centrala Rinkaby. Dit kan man ta sig via en g/c-väg.
Rinkabyfältet i öst är ett stort område med tätortsnära natur där man
kan promenera eller motionera. Tidvis har dock militären, A3 Jakt och
Viltvårdsförening olika aktiviteter och det kan då vara svåråtkomligt.
Längs kyrkogårdens västra sida finns ett grönstråk som gränsar till övrig natur, vilket består av hagmark med betande hästar. Grönstråket gör
ett litet uppehåll i söder men fortsätter något söderut längs med ett område med tätortsnära natur. Grönstråket leder till den större parken i
sydväst. G/c-väg går genom hela Rinkaby som i norr leder till Vibyholm och Viby och i söder leder den till Åhus.
16.1. Jöns Nils vägs parken (namn okänt)
Park
bestående av en stor gräsplan i väst med fotbollsmål och i den östra
delen en lekplats samt busk- och träddungar.

Här finns bland annat björk, hassel och syrén. G/c-väg delar parken i tre
delar varpå parken upplevs som tre olika rumsligheter. Från parken
finner man en fin vy ut över Hammersjön.
16.2. Park vid Rignells väg i sydöstra Rinkaby (namn okänt)
Liten park med en grusgång som leder genom området. Här finns en
lekplats med ett par bänkar och två fotbollsmål, ett på vardera sidan om
grusgången. Trots att parken ligger omringad av villor gör den uppväxta tomtvegetationen att det känns insynsskyddat.
16.3. Rinkabyfältet
Rinkabyfältet ligger öster om Rinkaby och sträcker sig ner till Åhus.
Det är nästan 800 hektar stort sandigt flackt område. Området har använts som militärt övnings- och skjutfält. Militären har fortfarande aktiviteter i området, dock är aktiviteten inte lika intensiv idag som den en
gång var. Idag när trycket inte är lika högt på fältet riskerar vissa delar
av att växa igen. Igenväxning kan innebära slutet för många växt- och
djurarter som är beroende av öppna marker och sandblottor. Allmänheten är välkommen att utnyttja området när inga aktiviteter utförs av
militären eller det är jakt i området. Det är ett fint område att vandra i,
motionera, ta en tur till häst eller bara ta en promenad med hunden. År
2011 arrangerades World Scout Jamboree, världsscoutlägret som lockade över 70 000 människor bestående av scouter, funktionärer och besökare.
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17 Vanneberga

strövvänlig tallskog och kusten med strand och betesmarker. Med cykel
Vanneberga är ett litet samhälle på nordöstra delen av Kristianstadsslät- och gående kan man angöra området från söder via Rinkaby skjutfält.
ten. Husen ligger främst längs landsvägen genom byn och på två tvärgator. Två idrottsplatser tar upp en stor del av samhällets grönstruktur. 17.2. Landön
Här finns en lekplats i östra delen. Intill samhället gränsar gles strövPå udden Landön finns en liten hamn och bebyggelse. Här ligger också
vänlig tallskog i norr. Längre söderut finns även tallskog vid kusten vid
en campingplats som är mycket populär sommartid. Intill campingen
Fårabäck. Kusten är i övrigt svår att nå förutom vid Landön, Tosteberga
finns en park med badplats, grillplats, dansbana, toalett, lekplats och
hamn och Tosteberga ängar.
stor parkering. Udden täcks av tät ädellövskog medan innanför liggande
marker består av öppna betesmarker längs stränderna och odlingsmar17.1. Parken (namn saknas)
ker längre in. Småbåtshamnen på Landön har gästhamn med servicelokaler. Intill finns även parkeringsplats och informationsskyltar.
Parkyta intill byn med klippt gräsmatta, lekplats och fotbollsplan.
Gammal gungställning med nya gungredskap och rutschkana. Stenmur
17.3. Tosteberga hamn
i norr med äldre ask och ek.
Den lilla hamnen vid Tosteberga ligger på en udde med en del bebyggelse. Här finns en småbåtshamn, liten campingplats med gemensamt
Två fotbollsplaner med kringliggande långgräs utgör idrottsplatsen mitt servicehus med gästhamnen. Intill finns en parkering, grillplatser, bänkar och bord.
i byn.
17.2. Idrottsplatsen

17.1. Fårabäck

17.4. Tosteberga ängar

Vid kusten norr om Rinkaby skjutfält ligger ett sommarstugeområde i
kanten av tallskogen. Området är relativt isolerat och nås endast via en
smal väg från Vanneberga. Omgivningarna är mycket attraktiva med

Öster om Tosteberga by ligger naturområdet Tosteberga ängar som är
skyddat som naturreservat. De halvöppna ängarna har ett rikt fågelliv
och en intressant flora. En strövstig har iordningställts på ängarna. Vid
parkeringen finns torrdass, bord och bänkar samt informationsskyltar.
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18 Viby
Viby och Vibyholm hade 2014 987 invånare och ligger nordost om
Hammarsjön och söder om Åhusvägen. Orterna ligger mitt i jordbrukslandskapet och omges av åkrar och saknar därför tätortsnära natur. Däremot finns det en hel del parker i Viby (sex stycken) som ligger jämnt
fördelade i orten. Grönstråk finns i anslutning till parkerna. På två ställen i Viby bildar grönstråk en länk mellan två olika parker. Bebyggelsen består av fristående villor. Längst upp i nordvästra Viby finns en
idrottsplats med fotbollsplaner.
I Vibyholm finns Viby skola och Gustav Adolf kyrka med kyrkogård.
Här i östra delen finns även ett storkcenter. Närmsta rekreationsområde
är Hercules naturreservat som ligger någon kilometer i sydöst. Inom 23 kilometer finns även naturreservatet Håslövs ängar samt Ekenabben.
18.1. Kvarnnäsvägens park (namn okänt)
Park som delas av en g/c-väg och upplevs som två olika rum. Det ena
parkrummet utgörs av träddungar, klippt gräs, en mindre kulle som kan
användas som pulkabacke på vintern, en fin lekplats och en stor vacker
hästkastanj. Andra rummet i parken har planterats med träd som gråal,
björk och lönn i en effektfull formation.
18.2. Högåkersvägens park (namn okänt)
Parken utgörs av klippt gräs, en asfaltplan i mitten, två fotbollsmål på
gräsyta, blomsterrabatt, planterade buskar och träd. En grusgång går
genom parken. Grusgångar kan vara en tillgång för lavar som växer på

träden, då grusdamm ger näring åt lavar. Ett grönstråk förbinder denna
park med parken öster om vid Grylleängsvägen.
18.3. Grylleängsvägens park (namn okänt)
Parken utgörs av klippt gräs, fotbollsmål och en kulle som skulle kunna
användas som pulkabacke på vintern. Det går ett par grusgångar genom
parken och här finns buskage och enstaka planterade träd. Ett grönstråk
bildar en länk mellan denna park och parken väster om vid Högåkersvägen.
18.4. Solringsvägens park (namn okänt)
En park med känsla av rymd och att den samtidigt binder samman villorna runt om. Klippt gräs med fotbollsmål, busk- och trädplanteringar
samt en fin lekplats i parkens nordvästra hörn. Grusgång går genom
området. Trevlig grillplats i nordöst, med bord och bänkar, omgärdad
av blomsterrabatter. Ett grönstråk bildar en länk från denna park till
parken öster om vid Örkullevägen.
18.5. Örkullevägens park (namn okänt)
Park som upplevs som insynsskyddad då villatomtshäckar växer höga.
Parken utgörs av en klippt gräsyta med några nyplanterade fristående
träd och några äldre vårtbjörkar samt granar. En grusgång går genom
norra delen av området och en mindre grusstig går i nordsydlig riktning. Det finns en bänk i norra delen av parken annars ingen annan
funktion. Ett grönstråk bildar en länk från denna park till parken väster
om vid Solringsvägen.
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18.6. Långåkersvägens park (namn okänt)
Park med klippt gräs och grusgång genom området. En fin rund blomsterplantering med två bänkar. I mitten av parken finns buskar och björkar planterade på båda sidor av grusgången. Det ger känslan av en genomgång. Den tillsammans med den runda planteringen utgör trevliga
inslag i parken.
18.7. Herkules dammar
Söder om Viby intill Hammarsjön ligger naturreservatet Herkules
dammar. På den kommunalägda marken har en vandringsled iordningställts med parkering nordväst om området. Här finns ett rejält fågeltorn
med utställning, informationsskyltar, bord och bänkar. Delar av
strövstigen är spångad men går genom kuperad terräng och är inte tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet.
18.8. Håslövs ängar
På en udde i Hammarsjön ligger ett stort öppet ängs- och beteslandskap
som är skyddat som naturreservat. Fågellivet är rikt och mitt i området
finns en handikappanpassad observationsplattform och vid den södra
stranden ett fågeltorn. En markväg går över ängarna via plattformen till
tornet. En slinga tillbaka till parkeringen går via en mindre stig med
mer begränsad tillgänglighet. Parkeringen är stor med torrdass, soptunna, informationsskyltar och bord med bänkar. Området nås via småvägar från Kristianstad och är enkelt att nå med cykel.
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19 Hammarslund
Hammarslund byggdes till kraftigt under 1980-talet och blev till ett
mindre villasamhälle. 2014 hade stadsdelen 562 invånare och det pågår
för närvarande en andra exploateringsomgång med nya villor öster om
Otto Lindenows väg tillsammans med nyanlagda park- och grönytor.
Parkytorna är relativt små vilket är befogat med tanke på typen av
byggnation som omgärdar dem. Den nya lekparken är viktigt tillskott
som väl bör kunna möta behovet för nyinflyttade familjer.
Uddens naturområde ligger i nära anslutning väster om Hammarslund.
Ekenabbens naturområde, som gränsar till stadsdelen i söder, är kanske
den största gröna tillgången för Hammarslundsborna. I södra delen av
Hammarslund finns en stor gård som idag är ridskola.
Hammarslund är välförsett med gröna rekreationsförutsättningar både
kvantitativt och kvalitativt. Engelska parken är något för liten för att
fungera som stadsdelspark men bebyggelsekaraktären och närheten till
naturområdena väger upp. Uddeparken i kanten av Uddens naturområde fungerar som mötesplats för evenemang som midsommarfirande.
De nya parkytorna öster om vägen är ett viktigt tillskott, framförallt
lekskogen. De två mindre behöver tydligare funktioner för att inte privatiseras och ”ätas upp” av kringliggande villor.
19.1. Engelska parken (namn okänt)

buskar. Parkens huvudsakliga användning är troligtvis lek i alla former.
På lekplatsen, på gräsmattan, i buskagen och på vintern pulkaåkning i
slänten.
Parkens yta är för liten enligt definitionen för stadsdelspark men anses
ha kvalitéer och potential att kunna bära funktionen med hjälp av närheten till motionsspår i Uddens och Ekenabbens naturområden. Men
parken är på något sätt lite för alldaglig, här saknas någon form av
dragkraft, målpunkt eller gestaltningsuttryck som kan dra till sig besök.
Parkens buskage kan också upplevas något för dominerande. Utveckla
en identitet! Skapa sittplatser i parkdelen.
19.2. Lekskogsparken (namn okänt)
Nyanlagd parkyta som primärt utgörs av en lekplats utspridd i
ungskogsmiljö. Fokus ligger på lek och ytan är en perfekt lekskog.
Skötseln brister något i öster vilket bl.a. leder till en överväxt "utkiksplats". Men området exploateras fortfarande och efterhand som det blir
färdigställt är det rimligt att anta att skötseln utförs över hela ytan.
19.3. Hammarslunds norra kvarterspark (namn okänt)
Liten parkyta som fungerar som gemensam gröning för kringliggande
villor. Två stora lindar ger karaktär till ytan som i funktionsväg endast
innehåller ett set med bord och bänkar.

Park inuti villaområde med välväxta planteringsytor, stora träd och
yviga buskage. ”Parkdelen” består i huvudsak av en stor
Behöver tydligare funktioner för att inte privatiseras och ”ätas upp” av
gräsyta/bollplan omgärdad av planteringsytor. Lekplatsdelen är en rela- kringliggande villor.
tivt stor och välutrustad lekplats inramad av bärbuskage, högre träd och
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19.4. Hammarslunds södra kvarterspark (namn okänt)
Liten grönyta som fungerar som gemensam gröning för kringliggande
villor. Ytans idé påminner om den i norr, men vegetationen är så tät att
ytan inte blir brukbar.
Efter gallring och tillförandet av någon funktion kan ytan komma att
fungera mer som en parkyta.
19.5. Ekenabben
Intill Hammarsjöns norra strand ligger natur- och strövområdet Ekenabben. Platsen har används under lång tid som utflyktsmål och här
fanns i början av 1900-talet en nöjesplats med dansbana och restaurang.
Idag finns här en parkering, torrdass, en strövstig med spännande handikappanpassade spänger genom alkärren. En handikappanpassad fiskebrygga och grillplats ligger vid sjön. Här finns även ett fågeltorn i
södra delen och fler grillplatser och bord och bänkar. Området är ett av
de viktigaste tätortsnära strövområdena i kommunen och har många
besökare året om.

sidorna på vissa delar. Några av de boende i Hammarslund klipper gräset en bit utanför sin tomtgräns (Kommunen klipper ibland). En bäck
rinner i området och på vissa ställen finns endast ett uttorkat dike. Det
finns broar över bäcken på några ställen. Vegetationen består av blandad karaktär, blandskog med en hel del fallna vårtbjörkar. Några äldre
träd växer längs tomterna såsom klibbal, vårtbjörk och lönn. Innan har
det funnits en motionsslinga i området men inte nu längre. Det verkar
finnas vilt i området, då det på en del ställen såg ut som om där fanns
spår som uppbökade stigkanter samt brutna kvistar. Området kommer
att gallras och lappar om det finns uppsatta. Det går även en kanal i
anslutning till pumpstationen i söder och en bro över kanalen. Mitt i
området och längst ner i sydöst finns hagmarker som betas av hästar.
Naturområdets rekreationsdel finns i södra delen längs med Hammarsjön. Här finns markerade motionsslingor i varierande längd. Slingornas startpunkt finns i Södra Björket som ligger norr om E22:an och
slingorna fortsätter ner i Uddens naturområde. Här finns ett par slingor,
en på 3335 meter och en annan på 4343 meter. Närmast vattnet går en
grusgång och längs den finns bänkar utsatta med jämna mellanrum.
Längs den sträckan får man en fantastisk utsikt över Hammarsjön.

19.6. Uddens naturområde
Trafikljudet från motorvägen är ständigt närvarande och ett stort störOmrådet sträcker sig från motorvägsbron över Helge å bort mot
ningselement.
Hammmarslund. Mot söder vetter området mot Hammarsjön, i norr mot
E22:an. Naturområdet är både ett rekreationsområde och tätortsnära
natur. I Uddens naturområde väster om Hammarslund finns den tä19.7. ”Uddeparken” (f.d. Hammarslunds lekplats)
tortsnära naturen. Det går några stigar genom den annars något svårgenomträngliga naturen. Stigar har breddats genom att gräset klipps på
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Parken ”Hammarslunds lekplats” har inte längre någon lekplats, därför
borde parken få ett nytt namn (förslagsvis ”Uddeparken”).
Den lilla parken ligger i anslutning till Uddens naturområde. Parken har
en stor gräsmatta och en bollplan. Mot bebyggelsen finns ett väl uppväxt buskage men ändå en öppenhet mot entrén. ”Allmänningen”,
”lustgården” och ”det vilda” är parkkaraktärer som området bär. Platsen
används av Hammarslundsborna för exempelvis midsommarfirande. I
parken har det funnits en lekplats, men inte längre. Gräset klipps på de
öppna ytorna, men runt fotbollsmålen växer hög vegetation med brännässlor och verkar inte användas som bollplan.
Parken har vissa tillgänglighetsbrister då den enda stig som finns ner
till och i parken är smal och relativt dålig (i övrigt är underlaget gräsmatta). Förslagsvis kan entrén tydliggöras och tillgängligheten förbättras.
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20 Hammar
Hammar är en friliggande stadsdel med 2170 invånare (2014) öster om
själva centrumstaden med en före detta golfbana som mellanrum mot
staden. Den äldre bebyggelsen i Hammar kompletterades främst under
70- och 80-talet med fler villor och radhus. Även under 2000-talet har
Hammar byggts till och förtätats. Alla bostäder har en större eller
mindre privat trädgårdsyta. I radhusområdena finns dessutom ett flertal
mindre friytor, det kan vara små lekplatser, grönplättar eller andra mötesplatser. Förutom i väster gränsar bebyggelsen nästan uteslutande mot
jordbruksmark. Det finns relativt mycket parkmark i Hammar och den
gröna strukturen är sammanhängande med hjälp av de privata trädgårdarna och lokalgatorna
Avståndet och väg 118 fungerar som kraftigt avdelande barriärer mellan de östra delarna av Hammar och stadsdelsparken, Lökparken. Kvalitativt finns också en koncentration av gröna rekreationsvärden väster
om 118. Det är dock placeringen mitt ute i jordbrukslandskapet som
påverkar Hammars kvalitativa rekreationstillgång mest. Det finns inte
så mycket längre sammanhängande rekreativa stråk för exempelvis
motionsrundor. Möjligheter finns att utveckla rekreationsstråk i bebyggelseranden, markvägar och eventuellt på så kallade beträdor ut i landskapet.

stråket” och ”Amaryllisskogen” som ligger i anslutning till golfbanans
sydöstra del ingå som mer tätortsnära och iordningställda delar.
20.1. Lökparken (namn okänt)
Stor, förgrenad park med stora gräsytor. Parken innehåller en lekplats
och en bollplan. Här finns även mindre backar för pulkaåkning samt öar
med täta och höga planteringsytor. Parken ligger fint inuti bebyggelsen
och trots sin utsträckta form innehåller den ändå, med hjälp av markens
böljande topografi och vegetation, rymd och flera rumsligheter. Även
om parken ser ut att vara sammanhängande i plan, består den upplevelsemässigt av flera olika delar. Dessa är i olika skick, ytan längst i väster
har en lekplats och bollplan, nedan ytan i öst är i sämre skick med
höggräs och mycket ogräs. Träden är av varierande skick, några av de
senast planterade har dålig status. Parken är tänkt att bli framtida stadsdelspark, men även om ytan är tillräckligt stor, kanske för stor om man
räknar med de norra armarna, så krävs mycket omsorg för att ytan ska
uppnå en högre status.
Parken behöver utvecklas för att fungera som stadsdelspark för Hammar. Större variation gestaltningsmässigt men också innehållsmässigt
blir delar i ett sådant utvecklingsarbete. Lekplatsen är för trist och ointressant för att vara attraktiv för hela stadsdelen. Vad händer i den
nordöstra delen mot de nybyggda villorna? Här saknas rumslighet.

Området mellan Hammar och Österäng arrenderas av Araslövs Golfklubb och fungerade fram till 2012 (?) som golfbana. Idag är ytan igenväxt med högvuxet gräs och sly, men arrenderas fortfarande av golfklubben. Det finns stora möjligheter att här utveckla ett rekreationsom- 20.2. Tulpanparken (namn okänt)
råde som binder ihop Hammar med Kristianstad. Här kan även ”Väster69

Öppen park med stora gräsytor och en centralt belägen lekplats omsluten av täta och höga buskage, något som skapar avgränsade mindre rum
i en större yta. Dock har bara två av fyra "rum" en funktion, vilket göra
att nära hälften av ytan knappast används. Parken ligger inuti ett bostadskvarter och inramas därför av granntomternas häckar och buskage.
Parkens främsta användningsområde är troligtvis lek och bollspel samt
hundrastning.

den här lekplatsen utvecklas till en områdeslekplats. Planerna är dock
överklagade, inget beslut har framkommit under 2015.
20.4. Linnesbacken

Parken är planerad och anlagd i samband med den omkringliggande
villabebyggelsen runt 1975. Parken består av tre tydliga rum: lekplatsen, gröningen och ett rum med en cirkulär gräsmatta. Idag utgörs gröParkens storlek och dess centrala placering är en stor tillgång. I nuläget ningen av en kortklippt bollplan och en del med högväxande gräs med
är det dock viss brist på funktioner och det finns få skäl att gå hit utöver klippta gångar. Generellt känns ytan överdimensionerad för sin placelekplatsen. Buskagen runt lekplatsen behöver ses över då man ständigt ring i tätorten, och följaktligen för antalet brukare.
tvingas ”häckklippa” för att de inte ska hänga över gångvägen och sanParken fungerar som lekplats för de kringboende. Kanske även för sodytorna. Överhuvudtaget bör själva lekplatsen i parken bli föremål för
ciala evenemang? Den västra parkbiten med den cirkulära gräsmattan
omgestaltning då ytorna kan användas på ett bättre sätt. Bland annat
används huvudsakligen för parkering! Man skulle kunna aktivera parfinns en ganska stor grusyta som inte har något användningsområde
ken och dess ytor mer, fundera över den västra parkbitens funktion och
idag. De övriga rum som parkytans består av bör också ses över för att
mening.
aktivera hela parken.
20.5. Holjersparken (namn okänt)

20.3. Hammarshusvägens lekplats (namn okänt)
Parken tjänar som en lokalpark för södra delen av Hammar men är mest
en stor lekplats. Det här är en öppen parkyta något nedsänkt gentemot
gång- och cykelvägen. Troligtvis närområdets främsta mötesplats. Här
finns lekredskap, bollplaner mm. Här finns också gott om bänkar och
en liten stensatt sittplats inramad med ett plank.
Parken verkar något ”bakvänd” gentemot bebyggelsen och man måste
gå runt till ytter-/baksidan av kvarteret för att kunna nå den. I samband
med att Hammarshusområdet utökas med köpcentrum finns förslag att

Platsen är en liten parkyta som ligger längs med Holjersvägen, infartsgatan till södra Hammar. På platsen ligger en pumpstation. Pumpstationen är mot platsen inbäddad i ett större buskage kring vilket en plattsatt sittplats är anlagd. Genom platsen går en smal grusgång kantad av
fem stora tallar. Längs vägen står en rad med hästkastanjer. Tanken var
nog att platsen skulle fungera som mötesplats i området. Den verkar
emellertid inte vara särskilt frekvent använd. Dock verkar grusgången
användas för passage.

70

Platsens stora brist är att den med sin nuvarande gestaltning inte fyller
någon funktion. Sittplatsen känns märkligt felvänd med två bänkar
vända utåt. Med sitt läge intill gatan känns utformningen inte heller
trygg att ”släppa” barn i. Parken bör gestaltas om och få en bättre funktion än den har idag.
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21 Fjälkinge
Fjälkinge ligger längs järnvägens sträckning från Kristianstad till
Bromölla, vid foten av naturreservatet Fjälkinge backe med slående
utsikt över Kristianstadsslätten. I orten bor 1694 invånare (2014). Byn
har varit bebodd sedan förhistorisk tid och man har hittat fynd från
sten-, brons- och järnåldern. Bebyggelsen utgörs främst av villor och
något enstaka radhusområde. De flesta bostäder har en egen trädgård.
Parkytorna ligger utspridda över hela orten, de flesta med en lekplats.
Ortens största park ”Kulladalsparken” grenar ut sig söder om Kulladals
förskola. Fjälkinge kyrka ligger i ortens södra del och byggdes på slutet av 1100-talet i romansk stil. Här ligger också Fjälkinge skola. En
äldre allé av hästkastanj och ask sträcker sig längs Riddaregatan, ett
rekreativt och viktigt biologiskt inslag i orten.

av gran, något som ter sig lite dystert och malplacerat i parkmiljön. En
stor park med förhållandevis låga kvaliteter.
Parkens storlek och läge gör att den lämpar sig som stadsdelspark. Men
parkytan måste bli trivsammare: rumsligheten måste ner i en mänskligare skala och variationen större. Ge besökaren ett skäl att stanna här
utöver lekplatsen! Glesa ur de stora vegetationsvolymerna, plantera
buskar och mindre träd och sätt ut fler bänkar.
21.2. Kiabyvägens park (namn okänt)

Stor grönyta i ortens norra del som endast innehåller en bollplan. En
grön ridå skyddar från Kiabyvägen. I ytans södra del står en grupp stora
lönnar. De stora träden och skyddet från vägen gör att ytan känns lummig och inbjudande, men frånvaron av funktioner ger få skäl att stanna.
Utöver Fjälkninge backe fungerar ett område med privatägd skogsmark
Med tanke på antalet boende som ytan servar känns den något stor,
väster om Culinar kryddfabrik (”Fjällbostråket”) som viktig rekreatframförallt med tanke på närheten till Fågelstadsparken.
ionsyta. Här har ortens villaförening med ideella krafter skapat stigspår
och sköter ytan mot en årsavgift från sina användare. Föreningen håller 21.3. Monopolvägens park (namn okänt)
också en fotbolls- och en tennisplan.
Parkyta med lekplats och bollplan. Ytan innehåller några grupper av
21.1. Kulladalsparken (namn okänt)
uppvuxna träd av varierande art vilket skapar en lummig känsla och
höjer kvaliteten på parken. Parken övergår i ett antal anslutande gångsParken består av tre utgrenade parkstråk och innehåller en lekplats och
tråk, även de med större träd. En pulkabacke i anslutning till lekplatsen
två bollplaner. Huvuddelen av ytan utgörs av klippt gräs, avgränsat av
skapar viss rumslighet och delar av ytan. Några bänkar står utspridda
stora vegetationsvolymer som fungerar som ridåer. Stigspåret utgörs
längs gångstråket och två fotbollsmål i dåligt skick ger plats för bolldelvis av asfalterad G/C-väg, vilket ger känslan av att detta främst är en
spel.
yta man rör sig igenom. Ett av de stora trädpartierna består uteslutande
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Parken fungerar bra som den är och verkar användas flitigt av barnen i
kvarteret. Fotbollsmålen och en övervuxen grillplats skulle behöva ses
över.

innehåller pulkabacke och överväxt grillplats. Den södra delen består
av en lekplats och en trädyta arter som antagligen har tillhört församlingshemmet ned stora träd av flera olika.

Buskaget på lekplatsen kan glesas ur något för att stärka den visuella
kopplingen mellan parken delar och få den att kännas mer som en park
Gräsyta mellan radhus och väg. En buskrad skyddar från vägen och två och mindre som ett grönstråk. I trädytan kan någon bänk placeras ut då
rödbladiga träd är nyligen planterade i ytan. Grönytans närhet till husen detta upplevs som den mest ombonade delen av parken.
gör att den uppfattas som något privat. Ytan visar dock få tecken på att
användas av de boende, så när som på en flyttbar "bord och bänk" och 21.7. Tobakslyckevägens park (namn okänt)
ett cementrör för grillning.
Parken upplevs som två rumsligheter då den delas i två rum av en grusPlatsen känns lite utsatt och buskagen och träden behöver växa till sig
gång och en trädrad bestående av stora aspar. Den större västliga delen
för att ytan ska kännas mer ombonad och inbjudande.
utgörs av klippt gräs med två fotbollsmål och i den mindre östliga delen
finns en lekplats och några bänkar. Ett par buskplanteringar finns i an21.5. Egnahemsparken (namn okänt)
slutning till lekplatsen.
21.4. Sidensvansen (namn okänt)

Parkyta bestående till största delen av klippt gräs, med boulebana och
21.8. Vagnmakargränds park (namn okänt)
lekplats med nyanlagda delar, bland annat en busklabyrint. Parken kantas av nyplanterade björkar, några i mycket dåligt skick.
Parken upplevs som två rum, ett i norr och ett i söder. I norra delen
finns flera träd som lönn, valnöt, apel och hasselbuskage utplacerade på
Parken är välutrustad och kommer att bli finare efterhand som det nyen klippt gräsyta. I södra delen av parken står en stor gammal pil och
anlagda växtmaterialet får växa till sig. Dock kommer en rumslig kvali- här finns en lekplats samt ett cementrör för grillning som dock ej verkar
tet gå förlorad om björkarna tillåts dö av.
användas, då där växer ogräs. Grusgången som löper genom parken
börjar tas över något av gräs. Det finns eventuellt lavar på träden som
21.6. Församlingsparken (namn okänt)
skulle må bra av att grusgången ibland krattades. (Grusdamm ger näring åt lavar). Regelbunden krattning skulle även hålla gräset i schack
Parkytan sträcker sig från Bonde Svenssons väg i norr till baksidan av
församlingshemmet i söder. Parken upplevs som två avdelade rumslig- så att det inte tar över grusgången.
heter p.g.a. en busk/träd-ridå i anslutning till lekplatsen. Ytans norra del
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21.9. Riddaregatans park (namn okänt)

ning, kanske någon plantering eller blomsterrabatter och uppdatering av
bänkarna hade bjudit in till vistelse i parken.

Park med klippta gräsytor, buskage och träd samt en grusgång som leder genom området. Landskapet i parken är något kuperat och här finns 21.12. Fjälkinge backe
en pulkabacke. Det står två grövre vårtbjörkar på varsin sida av grusgången (varav den ena möjligtvis nu står precis innanför en tomtgräns) Norr om Fjälkinge samhälle ligger en markant höjdsträckning i landskapet. På södra sidan finns en stor betesmark och på toppen och övriga
som en ingång till parken i den norra delen.
sidor växer skogsmark. De centrala delarna är skyddade som naturreNågra bänkar utplacerade i parken hade varit ett trevligt inslag. Bänkar servat och i området finns parkering, strövstigar, toalett, informationshade inbjudit till att stanna upp och slå sig ner i parken en stund.
skyltar och rastplatser med bänkar på flera ställen. Uppe från backen
ges en vid utsikt över Kristianstadslätten och området är ett attraktivt
21.10. Folketshusvägens park (namn okänt)
strövområde. Det är möjligt att angöra även från samhället men inte
helt lätt att vandra över betesmarken när där finns betesdjur.
Parken består av en klippt gräsyta med ett par bänkar och en blomsterrabatt med en sten i mitten. På två av parkens sidor finns bilparkeringar och längs de andra två sidorna går en väg.
21.11. Farmarevägens park (namn okänt)
Kvadratisk park med klippt gräsyta, två fotbollsmål och belysning över
gräsplanen i form av ett par strålkastare. I östra delen av parken finns
en igenväxt boulebana och en grillplats med ett cementrör som inte
verkar användas samt ett par bänkar. Ett stengärde löper längs parkens
östra och södra sida.
Parken känns något sliten men även oanvänd då det växer en hel del
busklavar på bänkarna exempelvis. Parken skulle behöva en upplyft-
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22 Bäckaskog
Bäckaskog hade 293 invånare 2014 och ligger ett par kilometer söder
om Oppmannasjön och precis norr om väg E22. Bäckaskog är kanske
mest känd för Bäckaskogsslott med tillhörande slottspark, men slottet
och parken ligger vid Oppmannasjöns östra strand 4-5 kilometer norr
om samhället Bäckaskog. Järnvägen går genom byn i öst-västlig riktning och det mesta av bebyggelsen finns norr om rälsen och består av
fristående villor. Bäckaskogs enda park ligger i den västra delen och
gränsar både till naturområdet i väst och till villakvarter i öst. Det finns
ett relativt stort område med tätortsnära natur längs hela västra delen av
Bäckaskog. Här finns både traktorvägar och stigar som gör området
tillgängligt för promenader eller för att ge sig ut på en motionsrunda. I
öster gränsar Bäckaskog till jordbruksmark. Knappt en kilometer sydöst
från centrala Bäckaskog finns en sevärdhet, den så kallade Trollastenen.

Strax öster om byn Kjuge ligger hembygdsparken och strövområdet
Kjugekull. I skogskanten ligger en stor parkering och ca 200 meter österut finns hembygdsparken med äldre byggnader, kafé sommartid,
allmänning med grillplatser, bord och bänkar, en scen och dansbana.
Här ligger också ett utemuseum med information om områdets natur.
En vandringsled utgår från allmänningen och går över den attraktiva
höjdsträckningen i hagmarksmiljö med många stora stenblock utslängda på sluttningarna. På toppen ges en vid utsikt över sjölandskapet
men vegetationen håller på att växa upp och skymma utsikten.
Utsiktsplatsen bör röjas för att behålla upplevelsevärden och utsikt.
22.3. Bäckaskogs slottspark

Slottet Bäckaskog ägs av staten och förvaltas av statens fastighetsverk.
Själva slottslokalerna arrenderas ut och här bedrivs hotell, konferens
och restaurangverksamhet. I den engelska parken finns strövstigar och
22.1. Munkens vägs park (namn okänt)
en stor artvariation i det äldre trädbeståndet. Här finns även en örtträdgård, konstverk, allér och bersåer som skapar variation. Det vackra slotLiten trevlig park som ligger omsluten av den tätortsnära naturen. Här
finns en fotbollsplan, lekplats med bänkar, pulkabacke och grillcement- tet ligger som fond i trädgården. Med oppmannasjön på ena sidan och
Ivösjön på andra har området mycket fint läge och möjlighet att vandra
rör. Pulkabacken finns i nordväst, fotbollsplanen i väst och lekplatsen
i angränsande skogar och betesmarker. Parken är öppen dagtid för beligger i östra delen av parken. G/c-väg leder mellan villakvarter och
sök.
park.
22.2. Kjugekull
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23 Möllebacken
Möllebacken byggdes till ganska kraftigt under slutet av 1960-talet och
början av 1970-talet. Bebyggelsen är låg och relativt gles och består
uteslutande av villor och radhus. I norr gränsar området mot Blekingebanan och i söder mot det storskaliga jordbrukslandskapet. Boende i
Möllebacken har en gång- och cykellänk mot de mer centrala delarna
av staden via gamla Nosaby golfbana. Kring golfbanan finns också en
del rekreativa värden i form av promenadslingor, en liten skogsdunge
och en idrottsplats.

taljplanen på närliggande hus ändrades dock till radhus istället för villor, vilket gör att varje kvarter har en stor öppen grönytan i direkt anslutning till parken, med ett buskage i övergången. Parken används som
stadsdelens mötesplats. Här finns lek- och grillplats, bollplan och flera
gångvägar och sittplatser.

En stor tillgång för parken är gestaltningen av det norra bostadsområdet
vars gemensamma grönytor flyter ihop med parkens rum. Detta gör att
man uppfattar parken som mycket större än vad den egentligen är.
Detta kan dock ha nackdelen att parken uppfattas som lite stor och ödsFör de boende på Möllebacken finns vissa brister i rekreationsförutsätt- lig. Skapa rumslighet i parken och gör den mer varierad samt satsa på
ningarna. Det finns inte något större naturområde inom lagom avstånd. att utveckla områdeslekplatsen. Dessutom behöver buskagen ses över
Det finns också, på grund av stadsdelens läge, vissa begränsningar i det då de i norra delen tränger in för mycket på G/C-vägen. Detta gör att
man tvingas ”häckklippa” buskar som annars ska vara friväxande.
rekreativa förbindelsenätverket, vilket ger kvalitativa brister.
Det behövs en utredning om hur det rekreativa förbindelsenätverket
kring Möllebacken kan förbättras och utvecklas. Kanske är så kallade
beträdor i jordbrukslandskapet en lösning, kanske skulle sådana även
kunna väga upp bristen på naturupplevelser med kulturlandskapsupplevelser?
23.1. Östra Möllebacksparken
Idag är Östra Möllebacksparken en stor, öppen park (20 000 m²). Parken tillkom i samband med stadsdelens planering under 1960-talet. De-

23.2. Västra Möllebacksparken
Mindre park i samma stil som den östra men med mindre trädvolymer.
Parkens rum är öppet och något sluttande. Västra Möllebacksparken är
först och främst en lekplats. Lekplatsen och gräsytorna är intressanta
för lek. I övrigt är parken nog huvudsakligen en genomgångsplats.
En större artvariation skulle vara önskvärd då det runt själva lekplatsen
nästan enbart växer paradisbuskar. Även fler träd kan planteras.
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24 Österäng
Österäng anlades i början av i 70-talet i miljonprojektets anda, med
höghus och ett mindre antal radhus. Grönstrukturen domineras av stora
öppna gräsytor med öar av träd. Man har gjort en upprustning av flerbostadshusen och deras innergårdar i början av 2000-talet och därigenom har området fått en mycket varierad grönstruktur i både skala och
omfång. Centralt i bebyggelsen finns ett mindre centrum med kyrka,
affär, skola, förskola och friluftsbad, som fungerar som viktiga mötesplatser. Bostadsföretagets arbete med utformningen av gårdsmiljöerna i
kombination med Gustav Hellströmsparkens funktion som stadsdelspark ger goda rekreationsförutsättningar för de boende på Österäng.
Österäng angränsar till gröna områden i alla väderstreck: i väster till
Björket, i söder till en yngre skogsplantering kallad Prästaskogen, i öst
till Nosaby golfbana och i norr tar Kulltorps grönstruktur vid. Längst
södrerut i stadsdelen återfinns koloniområdet Sommarstaden. Längs
bebyggelsen som vetter mot Gustav Hellströms väg ligger en grön buffertzon som sträcker sig genom hela stadsdelen. På andra sidan vägen
går ett cykelstråk längs Citybanan. Vegetationen kring dessa stråk är
omväxlande men i huvudsak stora träd, vilket både ger ett ekologiskt
och ett rekreativt värde samt möjlighet till vidare utveckling.
Prästaskogen söder om Österäng har ett växande värde sett ur både ett
socialt och ekologiskt perspektiv. För att hävda och skydda den är det
viktigt att börja gallra fram gångar och göra den tillgänglig och attraktiv. Det hade också varit bra att ”marknadsföra” dess existens och värden så att de blir allmänt kända.

24.1. Gustav Hellströms park
Stor öppen park omsluten av hus på alla sidor. Området genomkorsas
av en g/c-väg med en allé av pilar. Allén delar upp parken i två delar
där området som ligger närmast Gustav Hellströmsskolan till största
delen består av sport- och lekytor, medan andra sidan består av
gräsklädda kullar.
Parken används troligen mest av skolverksamheten och boende (främst
barnfamiljer) i närliggande hus. Barnlek är parkens främsta användningsområde, med aktiviteter som pulkaåkning, klätterlek, löparbana,
bollplan mm. Buskaget längs backarna erbjuder en spännande lekmiljö
med små stigar och gömslen. Parkens stora öppna ytor inbjuder även
till brännbollsspel och midsommarfirande. G/c-vägarna fungerar som
passage mellan olika områden och används även som motionsslingor.
Tillför mer blomning och höstfärg. Utveckla parkens östra del, exempelvis genom att anlägga en äng framför buskaget uppe på kullen.
24.2. Björket
Stadspark/stadsskog med naturkaraktär med extensiva skötselinsatser.
Blandskogsområde med både stigar och bredare anlagda grusade
gångar. Här finns skogsarter som starr och ormbunkar i de blötare partierna. Naturområdet innehåller motionsslingor i varierande längd och
det finns en informationstavla mitt i området med några motionsslingor
utsatta; elljusspår 1680 m., blått spår 1480 m., rött spår 2034 m. De
olika slingorna är markerade både med små skyltar och färgprickar på
träd. Informationsskylten är tyvärr något förstörd, så det är svårt att läsa
81

av kartan. Inne i området finns även en hundrastgård med bord och
bänkar. Grusgångarna används också som cykelstråk. Det går även en
bäck genom området och det finns enstaka bänkar att slå sig ner på för
en stunds vila.
Björket är en stor tillgång som motions- och förbindelsestråk i nordsydlig riktning. Prästaskogen är i dagsläget en otillgänglig plantering,
helt utan gångstråk. En särskild utvecklingsplan bör tas fram för
Björkets och Prästaskogens naturområden.

Parkyta/genomfartsstråk i hörnet Sjövägen/Hjalmar Söderbergs väg.
Ytan består av stora träd i klippt gräs och fungerar främst som en buffetzon mot vägen. En G/C-väg går igenom ytan och på gräsmattan står
två fotbollsmål. I gräsytan står också skulpturen Från Vä till Österäng
av Per-Olof Ultvedt. Parkens främsta användning är antagligen genomfart, närheten till vägen och frånvaron av bänkar ger få skäl att uppehålla sig här.
24.6. Österängparken

Park av 1970-tals modell med vidsträckta gräsytor och stora planteringsöar med naturlikt utseende. Österängsparken, med sina långa ”arPark/genomfartsstråk längs Sjövägen som tillhör bostadsområdet och
mar” och stora trädvolymer, håller ihop bebyggelsen i den östra delen
förvaltas av ABK. Parken ger ett lummigt intryck med många stora träd av Kulltorp. I nordöst ansluter parken till ett koloniområde och i väster
och avskärmande buskformationer. Här finns också en anlagd damm
övergår parkkaraktären i naturområdet Björket. Parken innehåller en
och några bänkar står utspridda längs stråken. Närheten till bostäderna lekplats som är aktuell för ombyggnation, fotbollsplaner, tennisbanor
gör att ytan upplevs som något privat, och fungerar nog främst som
och en mindre skogsdunge (med en igenväxt bollplan inuti). Parkens
genomfart för besökare som inte bor i kvarteret.
och det anslutande stigsystemet används också flitigt för promenader,
motion och cykeltransporter. Det avskilda läget inuti bebyggelse utan
24.4. Österängs östra kvarterspark (ABK) (namn okänt)
större kontakt med gator är en stor tillgång för parken. Även kopplingen till gångstråket längs kanalen är en tillgång i parkens stigsystem.
Parken ligger belägen mellan bostadsområdet och Gustav Hellströms
väg. En liten vall med buskar och träd skärmar av från vägen. Läget är
En ny lekplats är redan på gång i parkens norra delar. Skogsdungen i de
något avskärmat och frågan är om ytan används av andra än de närmast
södra delarna kan med fördel glesas ur för att skapa ett mer skogslikt
boende. Ytans utformning påminner om den västra med stora träd och
stråk i kontrast till parkens öppna rumslighet.
buskformationer samt en anlagd damm. Längs de slingrande gångstråken finns bänkar, papperskorgar och belysning.
24.7. Kulltorps koloniområden
24.3. Österängs västra kvarterspark (ABK) (namn okänt)

24.5. Sjövägens hörnpark (ABK) (namn okänt)
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Koloniträdgårdsföreningen Trekanten. Populärt och frodigt koloniområde med relativt stora stugor och trädgårdar med lummig vegetation.
Koloniområdet ligger som två oaser på var sin sida om Gustaf Hellströms väg, strax söder om järnvägen. Parkeringsplats finns i anslutning
till båda områdena.
24.8. Sommarstadens koloniområde
Sommarstadens koloniområde är 6,7 ha stort med 142 lotter och ligger
beläget öster om Centralsjukhuset. Området uppfördes 1946 och är
Kristiandstads äldsta. Ytan består huvudsakligen av privata lotter med
byggnation i form av stugor i olika storlek, men det finns också en del
gemensamma ytor och faciliteter som klubbstuga, toalett/dusch och
kompostplatser.
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25 Björkhem och Stafre
Dessa två stadsdelar ligger i Kristianstad sydöstra del och består främst
av verksamheter. I Stafre återfinns Centralsjukhuset och ett antal skolor
och förskolor. Grönstrukturen utgörs primärt av parkytorna i anslutning
till sjukhuset, skolgårdarnas grönska och det breda stråk med stora träd
som ligger i anslutning till Snapphanevägen.
Björkhem består av både industrier och verksamheter, och i söder reningsverket. Grönstrukturen i Björkhem utgörs primärt av det grönområde som omger reningsverket. Framkomligheten är varierande, men
här återfinns bland annat Lägsta punkten som är en besöksplats i vattenriket.
25.1. Lasarettsparken (namn okänt)
På sjukhusområdet ligger en parkyta som även gränsar till koloniområdet Sommarstaden. Ytan är delvis kuperad och utgörs primärt av stora
träd i klippt gräs. I norr ligger en asfalterad bollplan som gränsar till
Antonskolans skolgård. Runt ytan står några bänkar utplacerade, i ytan
står anlagda målkorgar för frisbeegolf. Området används antagligen
främst av sjukhusets besökare och patienter, och i viss mån eventuellt
av närliggande skolor.
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26 Söder

En särskild utvecklingsplan bör tas fram för både Kanalstråket och ÅSöder är en stadsdel med blandad bebyggelse, allt från villor i de södra promenaden. Kanalen är ett av Kristianstads mest unika karaktärseledelarna, även kallat udden, till tätare kvarter med flerbostadshus i norr. ment och bör vara en attraktiv och intressant del av stadsbilden, vilket
det också har stor potential för. Även Åpromenaden och anslutningen
Udden består av relativt stora villatomter, runt 900 kvm, varför den
delen upplevs som ganska grön. I den tätare delen i norr är det framför- till Uddens naturområde har förutsättningar att utgöra en viktig länk i
det rekreativa nätverket.
allt den gamla begravningsplatsen som fungerar som gröna element.
Kanalstråket och Lastageplatsen är andra viktiga friytor i utemiljön.
Mellan villabebyggelsen och de tätare kvarteren finns ett verksamhets- 26.1. Cirkelparken (namn okänt)
område som är bebyggt med stora fastigheter och parkeringsytor. I
Parkyta med lekelement utplacerade bland träden. Ytan är nyanlagd i
verksamhetsområdet utgörs det gröna endast av smala gräsremsor och
samband med byggnationen av Arenan och har höga kvaliteter. Utett och annat gatuträd. Gamla kyrkogården ligger i områdets norra del.
formningen utgår från ett cirkeltema i stigar och gummiasfalten ytor för
Ytan är enbart tillgängligt från norr och har begränsat med bänkar men
lekredskap. De stora träden skapar en lummig parkkänsla trots att ytan
en del stora träd som kan ha biologiskt värde. I söder ligger Kristianär relativt liten.
stads Idrottsplats som dock är inhägnad. Här ligger också den nyanlagda ”Cirkelparken” som utgör ett viktigt tillskott som stadsdelspark.
Fungerar bra som den är. Eventuellt kan någon bänk placeras ut bland
De gröna rekreationsförutsättningarna är aningen bristfälliga på Söder.
Den nyanlagda parken kan delvis komma att fungera som stadsdelspark, med en del ytor har fortfarande ett avstånd till närmaste park.
Nätverket av rekreativa förbindelsestråk är dock relativt bra sammanhängande och närheten till naturområden likaså. Bland annat ligger
Södra Björket i stadsdelelens sydöstra del. Mycket av det övriga gröna
som syns som grön markanvändning fungerar främst som skydd till de
omgivande stora trafikstrukturerna. I området i söder mot E22an finns
stigspår och naturmark med stora träd, men ljudnivån från vägen är ofta
hög. Området verkar trots detta användas för rekreation, här ligger både
en scoutgård och en ”hemmagjord” bmx/mtb-bana.

träden, lite mer avskilt från lekplatsen.
26.2. Lastageplatsen
Parkytan utgörs av en stilren kajkant med gångstråk, bänkar och gräsmatta. Här kan man flanera längs vattnet eller slå sig ner och titta ut
över ån med dess båtar och fiskare. Platsens stora tillgång är närheten
till vattnet, bänkar och stråk är riktade så att man har utsikt över ån. I
parken södra spets står en stenskulptur av Takashi Nahara.
Stråket fungerar fint idag, bevara och upprätthåll den stilrena karaktären.
26.3. Uddens lekplats (namn okänt)
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Parken ligger längst ner i södra delen av området. Den är omgiven av
ett större buskage som avgränsar mot gatan och central i parken finns
sandytor med lekredskap. Här finns inga andra funktioner än lekplatsen.

varierande längd. En kortare runda på 956 meter, en annan 3335 meter
och en tredje på 4343 meter. De längre motionsslingorna fortsätter ner i
Uddens naturområde. Trafikljudet från motorvägen är ständigt närvarande. Dessutom är motorvägen emellanåt även visuellt störande från
gångstigarna.

Bevara och upprätthåll parken som den är.
26.4. Båtparken (Namn okänt)
Parkyta där kanalen rinner ut i ån, söder om lastageplatsen. Området
utgörs av en gräsyta med träd och buskvegetation närmast vattnet. Delen närmast vattnet används för småbåtuppläggning. Utöver en bänk
saknar ytan funktioner och man passerar främst igenom området.
Gräsytan inåt land utgörs av en anlagd vall som skydd vid översvämning.

Då naturområdet ligger så centralt som det ändå gör skulle kanske en
mer ”vårdad” karaktär tilltala och höja användningsgraden. Gallra och
skapa platser; sittplatser och grill- och picknickplatser. Om Söder ska
omvandlas till mer bostäder är Södra björket intressant att utveckla mot
en större parkkaraktär då Söder saknar stadsdelspark.
26.6. Gamla begravningsplatsen

Gamla kyrkogården ligger i stadsdelens norra del. Ytan är enbart tillgängligt från norr och har bara ett fåtal bänkar, vilket gör att användMötet mellan kanal och å tillsammans med småbåts/fiskekaraktären gör ning i form av promenad eller genomfart blir begränsad. Det finns dock
ytan intressant för vidare utveckling. I takt med att kanalstråket och
en hel del stora träd i ytan som har ett biologiskt värde. 2010 gjorde
naturområdena söder om Söder utvecklas kan ytan bli aktuell för uppRegionmuseet en dokumentationsrapport om Gamla begravningsgradering för en högre status med mer finparkskaraktär. Då bör både
plantsen vilken kan läsas i sin helhet på:
vallens ev. funktion, uppläggningen av båtar och närheten till de närliggande bostädernas trädgårdar tas i beaktande.
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2010/R2010-024.pdf

26.5. Södra björket
Naturkaraktär med skogsarter och delvis ganska blött med starr och
ormbunkar. I området finns en hel del död ved vilket är en tillgång för
den biologiska mångfalden. Naturområdet innehåller motionsslingor i
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27 Helgedal, Hedentorp
Stadsdelen Hedentorp/Helgedal planerades och påbörjades runt 1960.
Bebyggelsetypen är mestadels villor men det finns även radhus. Samtlig bebyggelse har någon form av privat utemiljö. Parker och övrig
grönstruktur har också sitt ursprung i 1960-talsplanen. Skolan med tillhörande bollplan och lekskog tillkom dock senare, runt 1975-1980.
Stadsdelen Helgedal och Hedentorp möter jordbrukslandskapet i väster
och Helgeå i öster. Stadsdelen påverkas av två trafikbarriärer, E22 i
norr och Åsumsvägen i öster som till stora delar splittrar stadsdelen.
Åkerlandskapets otillgänglighet utgör en barriär och försvårar kopplingen mot andra bostadsområden väster- och söderut. Åsumsängar är
ett större naturområde med höga naturvärden som ligger i nära anslutning till stadsdelen. Kopplingen dit störs dock av Åsumsvägen och
större delen av området är våtmark och därför svårtillgängligt för människan.
I Hedentorp/Helgedals varierade grönstruktur finns främst brister gällande tillgången på lokalpark och förbindelsestråk. Parken Tordyveln
har utvecklats med nya träd och en ny lekplats och är på god väg att bli
en stadsdelspark för området. Lokalparksbristen gäller främst för bostäderna öster om Åsumsvägen. Man bör utgå från befintliga grönstråk
och skyddsplanteringar för att skapa ett nätverk av förbindelsestråk.
Möjligheten finns också att skapa stråk/beträdor ut i jordbrukslandskapet, dvs att skapa gångslingor längs diken och åkerkanter. Här är
skogsområdet norr om skolan, och grönstråken vid Tobaksvägen och
Humlevägen viktiga länkar för utvecklingen.

I samband med utbyggnaden av Åsumtorp finns tankar om ett större
grönt mellanrum på åkermarken söder om Helgedal. Vid en eventuell
omställning av Hedentorps industriområde är det viktigt att försöka få
till en bättre grönstrukturkoppling mot Åsums ängar/Hammarsjön och
mot centrum/söder för att ”överbrygga” de barriärer industriområdet,
trafiken och järnvägen idag utgör.
27.1. Tordyveln
Ytan är planerad stadsdelspark enligt den fördjupade översiktsplanen
antagen 2009 och läget mitt i stadsdelen och nära fritidsgården gör den
värdefull. Parken har nyligen uppgraderats med en större lekplats i den
östra delen. I samband med detta har belysning tillkommit och träd
planterats runt lekplatsen. I övrigt utgörs ytan av en stor öppen klippt
gräsyta med fotbollsmål och en liten pulkakulle. En trädrad bestående
av tre björkar står längs den östra kanten och delar av från ytterligare en
gräsyta som tidigare innehållit en basketplan. I angränsning till ytan
ligger en fritidsgård med tillhörande områdeslekplats. Parken används
av barn och ungdomar i stadsdelen för bollspel och annan lek, den är
också en plats för möten där midsommarfirandet hålls.
Parken fyller många av en stadsdelsparks funktioner, men upplevs fortfarande som stor och tom. Vegetationsvariationen är liten både vad
gäller arter och utformning och belysning saknas i större delen av parken. Parkens tomma intryck kan ändras med inramande trädrader. Fler
värden kan ges platsen genom vegetation som rumsindelare samt fler
sittplatser då det idag endast finns bänkar på lekplatsen. Eventuellt
skulle förutsättningar kunna skapas för någon aktivitet för de äldre eller
för någon annan brukargrupp som är i behov av närrekreation. Bloms91

terprakt med blommande buskar och träd kan ge ett högre upplevelsevärde.
27.2. Hubertusparken
En liten ”finpark” med vuxna träd och klippta häckar. Parken är indelad
i två delar, en häckinramad del med gräsmatta och grusstig där flera
bänkar är utsatta, och en annan del med en friväxande kastanj med en
bänk under. Här finns plats för vila och avkoppling och mötet med
grannarna.
Parken delar in grannskapet och blir en fin tillgång med dess höga träd
som annars inte är så vanligt i småvillaområden. Bänkarna i parken är
slitna. Buskar och gångar lider av bristande underhåll. Det finns ingen
närlekplats i parken. För att kunna behålla parkens strikta formspråk
bör skötseln av buskar och gångar öka. Nya bänkar bör ersätta de gamla
och slitna som finns där idag.
27.3. Vinkelvägens lekplats (namn okänt)
Områdeslekplats som nyligen har blivit upprustad. Platsen är indelad i
en gräs- och en sanddel med buskar och vuxna träd som ramar in. Här
finns plats för lek på lekplatsen och i buskarna, bollspel på gräset och
möten för föräldrar.
Lekplatsens nya utrustning är väl anpassad för ytan. Parkens skyddade
läge mitt i villaområdet gör den lättillgänglig för barn i området. De
höga träden är en tillgång.
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28.1. Charlottesborgsparken
28 Charlottesborg, Vilan, Härlöv
Den östra delen av området vid Vilan, närmast Helge å, och delar av
Charlottesborg har en historia som villasamhälle från tidigt 1900-tal.
Idag har övriga delar av området till största delen utvecklats till industriområde med stora industribyggnader. Blandad bebyggelse av villor,
radhus och flerbostadshus finns i söder mot motorvägen.

Charlottensborgsparken har funktion som stadsdelspark med en yta på
40 000 m² och har ett högt värde då det är den enda parken i hela bostadsområdet. Dessutom ligger den nära till skola, dagis och ålderdomshem. Parken består av en blandning av öppna klippta gräsytor och
rumsindelade grönytor. Här finns en hundrastgård och en pulkabacke.
Några få bänkar är utsatta och en G/C stig går igenom området. En
gräsvall med en naturlik plantering skärmar av mot E22. Parken har en
hög bullernivå som ligger på 58 dB(A). Här sker spontanidrott såsom
fotboll och frisbee, hundrastning, lek på gräsyta eller i buskar, picknick,
genomfartsstråk, sittplats under äppelträd, möten. Parken har ganska
många funktioner men upplevelsevärdet skulle höjas med lägre bullernivå. Här finns även brist på bänkar. E22 är en barriär och ett störande
element. Vid vissa tidpunkter luktar det illa från närliggande fabriker.

Tillägget av mer industri- och handelsyta norr om Karlsgatan gjordes
under 1980-talet. Charlottesborg och Härlövsskolan planerades på
1970-talet i miljonprogrammets anda. Tidigare låg här Charlottesborgs
gård och några enstaka villor. Nu består bebyggelsen av tre till sexvåningshus på stora gräsytor. Utemiljön är mycket monoton med brist på
högre vegetation och rumsbildande element. I området finns flera bollplaner både tillgängliga och låsta. Områdets tillgång till närliggande
Bullrets påverkan på parken bör utredas. Parkens kvaliteter skulle höjas
gröna och rekreativa områden är komplicerat med tanke på läget mellan
väsentligt om bullret i parken dämpades, detta genom förstärkning av
flera mycket tunga trafikleder. Den största parken i området ligger nere
befintliga bullerskärmar. Dessa behöver inte bli visuellt störande då den
i sydväst intill motorvägen och är kraftigt utsatt för bullerstörningar.
naturlika planteringen kan dölja bullerskärmarna. Plantera fler träd på
gräsmattan så att fler bänkar och sittplatser kan placeras i skuggiga läOmrådet har stor brist på rekreativa gröna miljöer. På kartan ser grönstrukturen ut att vara väl utbygd men nästan all grönyta är skyddszoner gen. En områdeslekplats alternativt en spontanidrottsplats, om behovet
finns, kan läggas i anslutning till pulkabacken.
längs vägar och runt handels- och industriområden och deras parkeringar. Dessa grönytor har mycket låga rekreativa kvaliteter. Utöver
den kvantitativa bristen finns också en märkbar kvalitativ brist för
grönstrukturen i området. Det är därför önskvärt att försöka utveckla
fler rekreationsvärden i befintliga parker men också att satsa på ett nytt
rekreationsområde strax norr om stadsdelen på Härlövs backar.

28.2. Långebroparken
Parken består av en stor gräsyta med äldre träd som troligen stått i tidigare trädgård. Långebroparken ligger nära en av stadens mest trafikerade korsningar. Gång och cykelväg i kanten mot vägarna men inga
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anlagda stigar eller funktioner i parken men väl spontant uppkomna
stigar diagonalt genom parken. I norr, mot Långebrogatan, finns en
trädrad med hästkastanjer. Parken används idag i liten omfattning men
är en viktig grönyta i det annars ”parkfattiga” området. Det är ett problem att parken ligger nedsänkt från gatan och att det saknas skydd i
form av buskage. Detta gör att parken störs av oljud och att luften blir
dåliga på grund av avgaser.

28.4. Isternäset, Lillö

Parken behöver utvecklas för att skapa mer upplevelsevärden och vistelsekvaliteter med vegetation som skärmar av bebyggelsen samt
gångstråk genom parken.

Största delen av området är fågelskyddsområde och det råder beträdnadsförbud mellan 15 mars och 15 juli. Naturreservatet är även tillgängligt för människor, då det finns övergångar och färist som tillåter
vistelse i området och som håller korna på rätt sida. Det finns även ett
förbud mot att bedriva fiske från båt i Helge å inom reservatet från 15
mars till 15 juli.

Mellan Härlövs backar och järnvägen finns ett stort öppet våtmarksområde som är betat i norr och väster. Helgeå flyter genom området och på
en ö mellan två åfåror ligger lämningarna av borgen Lillöhus. Isternäset
är ett drygt 100 hektar stort naturreservat och består mestadels av
strandängar. Det är även ett Natura 2000-område.

28.3. Härlövs backar och ängar
Den gamla deponin vid Härlövs ängar och backar håller på att sluttäckas och skall omvandlas till rekreationsområde framöver. Mitt genom området går Härlövsängaleden som är den viktigaste förbifarten
väster om staden. Redan används den östra delen vid Härlövs ängar en
del genom Linnérundan i norr och gång- och cykelstråk längs östra
kanten. En stor parkering har iordningställts intill naturum och används
även av många som skall till centrum. På skyddsvallen som går i södra
delen av området finns en gång och cykelväg som också används flitigt.
I området finns flera av Kristianstads viktigare entrévägar. Det är viktigt att värna värdet av vackra och gröna entréer till staden. Gestaltningen men också skötseln av dessa bör därför prioriteras så att värdet
bevaras och utvecklas. Området har stor potential för att öka tillgången
till närrekreation i Charlottesborgsområdet och för den framtida utbyggnaden i Vilansområdet.

Linnérundan, går från centrum ut till Lilla och tillbaka via Härlövs
backar och ängar. Rundan fick sitt namn efter Carl von Linné som besökte området för drygt 250 år sedan. Det är en markerad slinga på 6
kilometer som bjuder på ett spännande, omväxlande och vackert landskap. Längs Linnérundan finns ett utemuseum vid Kanalhuset. Rundan
som leder genom naturreservaten Årummet och Isternäset går från fuktigare partier och ut på betes- och ängsmarker, vilka betas av nötkreatur
under sommaren. Det kan begränsa tillgängligheten för människor även
om det finns övergångar och genomgångar genom staketen. Lillö borgruin som är rester av en medeltida borg passeras under rundan och även
en kulle som en gång varit Härlövsborgen. Det finns tre fågeltorn längs
Linnérundan, ett vid Kanalhuset, ett i norra delen och ytterligare ett i
södra delen vid ett gammalt lertag som nu fungerar som små vattenfyllda dammar och uppskattas av fåglar. Vintertid kan Helge ås vatten-
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stånd höjas på vissa partier och det kan då vara svårt att ta sig fram
längs Linnérundan.

både bilar och bussar och det finns även några handikapparkeringsplatser.

Tivolirundan är en markerad slinga på 1,8 kilometer. Den går längs
båda sidorna om Helge å. På västra sidan upplever man videsnår och
Naturreservatet Årummet befinner sig väster om Kristianstads centrum. våtmark och i söder följer slingan järnvägsbron över Helge å. På östsiI väst avgränsas reservatet av Härlövsängaleden och söderut längs
dan går slingan längs Tivoliparken med dess frodiga parkmiljö och i
Helge å smalnar reservatet av och sträcker sig ner till bebyggelsen. I öst norr fortsätter den över Naturumbron.
utgör Helge å gränsen och norrut går gränsen vid bebyggelsen och där
fastmarken börjar. Årummet består av ett spännande och fascinerande
våtmarksområde med en rik flora och fauna. Längs den markerade
slingan Linnérundan kan man uppleva naturreservatet. Kanalhuset är
både ett utemuseum och ett fågeltorn som ligger längs Linnérundan. På
vissa partier av slingan går man på en spång över de fuktigare markerna. På spången finns det även bänkar för den som vill sitta ner och njuta
en stund.
28.5. Årummet och naturum

Mitt i Årummet ligger naturum Vattenriket. Naturumhuset har en spännande arkitektur och inne på naturum finns information om Kristianstads natur som inspirerar till att bege sig ut och upptäcka naturen i
Vattenriket. Här finns café och restaurang med fin utsikt och på Naturum hålls också olika evenemang. För den som vill uppleva Vattenriket
från en cykel finns här möjlighet att hyra en cykel. Längs bron som går
över Helge å via naturum finns informationsskyltar med varierande
innehåll, från det historiska landskapet till Vattenrikets natur idag. Från
naturum utgår både Linnérundan och Tivolirundan. Årummet och naturum ligger centralt och det är lätt att ta sig dit över träbron som går från
stadens centrum och ligger inte långt från järnvägsstationen och bussterminalen. Bakom naturum finns också en stor parkeringsplats för
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29 Centrum
Stadsdelen centrum består av flerbostadshus i rutnätsstenstaden innanför kanalerna. Gröntätheten är låg och det gröna existerar främst i form
av gatuträd och diverse blomsterutsmyckningar. Det finns dock en hel
del hårdgjorda friytor såsom torg, gågator och skolgårdar som fungerar
som viktiga aktivitets- och mötesplatser i en stadsdel som denna. Och
så finns förstås Tivoliparken, Kristianstads omtyckta stadspark. Fästningskanalen är en viktig del av centrums grönstruktur sett ur det kulturella stadsbildsperspektivet, liksom de mindre ”finparkerna” i södra
delen. Parken runt Heliga Trefaldighetskyrkan är en grön oas i den
norra delen. Det finns inga naturområden inom stadsdelen men det rekreativa förbindelsestråket och nätverket förbinder centrum med naturområden som Härlövs ängar, Isternäset, Näsby fält, Udden och Ekenabben.

scen. Storleken och innehållet gör även att parken inrymmer flera parkkaraktärer såsom ”det rofyllda”, ”kulturen”, ”lustgården” och ”allmänningen”.
I Tivoliparken finns en stor lekplats och stora gräsytor för lek, bollspel
och avkoppling. Scenen och parken används ofta för evenemang av
olika slag. Fågeldammarna, liksom sortimentsträdgården är också välbesökta. Parken rymmer också flera stigslingor bland annat Tivolirundan som går längs Helge å, vilket gör att den även är populär för promenader och kortare motionsrundor.
Tivoliparken ligger centralt i staden och har ändå en avskild, rofylld
stämning. Trafikljudet är visserligen i de flesta delar av parken närvarande men med parkens storlek och form tar andra intryck över.
För Tivoliparken har en särskild utvecklingsplan tagits fram.

Boende i centrum har en god tillgång till både kvantitativa och kvalitativa rekreationsvärden. Framförallt är det förstås Tivoliparken som är
en viktig del, men också de hårdgjorda ytorna, torgen och gågatorna,
bidrar till detta. För centrums del handlar det om att förbättra och utveckla befintliga, potentiella områden såsom Tivoliparken, Kanalstråket och Åpromenaden.

29.2. Norra Tivoli och kanalön

29.1. Tivoliparken
Park med anor från tidigt 1800-tal. Då en promenadpark och idag en
stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. I parken finns ett
stort sortiment av ovanliga trädarter och ett flertal gamla och stora träd.
I parken finns också två byggnader, Fornstugan och Teatern, samt en

Norra Tivoli är en äldre park som finns med redan i 1878 års stadsplan.
Parkens formspråk är ganska enkelt. Istället är det kanalen och en viss
markmodulering som gör platsen spännande. Parken är en liten oas i
centrums utkanter. Här finns en mindre lekplats men mest verkar människor promenera eller cykla igenom parken på befintliga och upptrampade stigar. Det finns inte heller särskilt många sittplatser här.
Kanalön ligger som en ö mellan kanalernas bägge förgreningar och
hänger visuellt samman med Norra Tivoli. Ön består av tät vegetation
med ett stigspår och fungerar främst som genomfartsväg för cyklister
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och gående som färdas från Kanalgatan in mot norra delen av Centrum.
Den stora tillgången består i vattenkontakten och fågellivet. En brist är
den knappa belysningen som gör att det känns otryggt att passera här
när det är mörkt.
Satsa på att utveckla parkens och kanalöns funktion som gång- och
cykelstråk med attraktivare och mer funktionell belysning. Lägg till
någon mer bänk i Norra Tivoli. Utveckla kopplingarna mot Kanalgatan.
29.3. Bastionen

Liten formell finpark med fontän och blomsterplanteringar. Med hjälp
av sittplatsens utformning och framförallt ljudet av vattnet skapas ett
avkopplande rum på en plats som annars är ganska öppen och har en
intensiv omgivning. Parken fungerar som pausplats för shoppande och
besökare till staden. Flera stannar säkert också till i passerandet av platsen för att titta på blommorna. Sittplatsen fungerar som en utkikspost
för att studera stadslivet runt omkring.
Hur fungerar platsen på vintern? Hur kan man göra den attraktiv då?
För Ljunggrensplan finns ett omgestaltningsförslag utarbetat under hösten 2006 med bland annat ett flertal blomsterrabatter innehållande perenner av olika slag. Perennerna runt fontänen har dock tagits bort under senare år.

Bastionen är ett militärt kulturminne som restaurerades 1994. Området
är visserligen geografiskt sammanhängande med Norra Tivoli, men
ytorna är visuellt och upplevelsemässigt åtskilda. En nedsänk yta innehåller informationsskyltar under tak. Runt vallen står tolv kanoner med 29.5. Residensparken
tillhörande kanonkulor uppradade. Utsikten över kanalen är trevlig men
svårtillgänglig. Skötselnivån är något låg och igenom kvarliggande
Finpark som ursprungligen kan ha varit trädgård till residensbostaden.
gräsklipp börjar gräset smyga sig in på grusgångarna.
Idag är parken ett grönt litet smycke i stadsstrukturen med flera stora
träd och ett intressant konstverk. Parken fungerar troligen främst för
Fler bänkar hade behövts för att göra både det nedsänkta informations- gångtrafikanter mellan Centrum och Söder/Långebro men är också en
området och vallarna mer tillgängliga och inbjuda till att stanna en
grön ”skolgårdsmiljö” för skolungdomar på Söderportsgymnasiet. Mot
längre stund.
residenshuset står magnolior som blommar praktfullt om våren. I parken finns också en mindre rhododendronplantering och sommartid
planteras en yta med årets sommarblomssortiment som bidrar med
blomsterfägring och attraktion.
29.4. Ljunggrens plan

Skötseln verkar ha sjunkit på senare år, och nässlor har börjat växa sig
höga i några av buskagen, något som ger ett skräpigt intryck med tanke
på parkens eleganta karaktär. Kan kopplingen till Tivoliparken utveck101

las med tanke på en ombyggnad av flickskoleområdet och en eventuell
ny entré till Tivoliparken i dess sydöstra hörn?
29.6. Trefaldighetskyrkan
Parkytan utgörs av de gräsytor som omger kyrkan. Klippta häckar fungerar som avdelande och något rumsbildande element. Runt tre av kyrkans sidor står en rad av gamla, stora lindar. Dessa har stor inverkan på
rumsligheten i parken och upplevelsen av lummighet i kvarteret. I hörnet närmast torget finns en rabatt som används för säsongsplantering.
Gångstråk går genom parken på bägge sidor av kyrkan och längs parkens kanter. Parken används främst för genomfart från tågstationen in i
centrum, men det går att pausa på en av de bänkar står utplacerade
längs stråken med klippt häck som skydd i ryggen.
29.7. Kanalstråket
Kanalstråket sträcker sig från Bastionen i norr till Lastageplatsen i söder. En mer eller mindre sammanhängande gångväg finns längs hela
sträckan. Den stora tillgången är naturligtvis kontakten med vattnet
samtidigt som det är nära till Centrum. En barriär finns vid passagen
över Nya Boulevarden där man i praktiken leds över via övergångsstället till den asfalterade GC-vägen på andra sidan kanalen. Även vid passagen över Södra Kaserngatan tvingas man vika av en bit för att kunna
ta sig över gatan. Närmare söderut, efter att man passerat C4 Gymnasiet, blir känslan av gångstråk mer otydligt. I samband med byggnation
nära Hästtorget har delar av ytan börjat renoveras, än så länge står Kristianstad Plaza klart och vidare söderut är området under byggnation.

Kanalstråket är idag en trevlig parkpromenad men det finns stora möjligheter till vidare utveckling utöver det som redan har utvecklats mellan nya Boulevarden och Södra Kaserngatan. Kanalen är ett av Kristianstads mest unika karaktärselement och ska vara en attraktiv och intressant del av stadsbilden, vilket det också har stor potential för. Därför bör en plan tas fram som fokuserar på att göra kanalstråket ännu
tydligare som promenad längs hela sträckan och förstärka känslan av en
park.
29.8 Kristianstad Plaza
Nyanlagd skatepark längs kanalstråket. En urban plats med fokus på
skateboardåkning men som också erbjuder grönska och utsikt över ån.
Det finns flera bänkar, både vända åt parken och mot ån. Ytan är nyligen färdigställd och används flitigt av skateboardåkande barn och ungdomar i olika åldrar.
29.9. Utanverket
Naturområdet är en rest av det landskap som omgav fästningsstaden
Kristianstad. Området är sankt och vassbevuxet och det är bara i kanalerna man ser en vattenyta. Karaktären är vild. Mittemot Pliktverket
finns en utklippt fotbollsplan. Idag finns inget direkt rekreativt användningsområde förutom bollplanen. Indirekt utgör området en kombinerad grön miljö och en naturmiljö.
Otillgängligheten är naturligtvis områdets stora brist. Den stora tillgången består i vattenkontakt, ljudet av vind i vassen och kluck i vattnet samt fågellivet. Området skulle kunna utveckla både sociala och
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ekologiska värden. Med spänger och bryggor kan det skapas spännande Parken har anor från 1920-tal när området planerades om för bostadspausplatser nära vattnet.
bebyggelse. Parken fick sin nuvarande gestaltning 2003. Parken skulle
kunna sägas rymma parkkaraktärerna ”det rofyllda” och allmänningen.
29.10. Nordvästhörnan (namn okänt)
Här kan man sitta och pausa, njuta av blomningen i rosenbuskarma och
Parken ligger på en vacker plats invid kanalen och består av en gångdjurliv och vattnet i kanalen. Plantsen fungerar också som mötesplats
väg, öppen gräsyta samt en mur med trappa i vardera änden. Ovanför
för de kringboende. Parken är väl skyddad från trafik och störningar
muren finns en rad med spireabuskar och två bänkar. Nedanför växer
från omgivningen.
rosor och, vid sidan om bägge trapporna, berberisbuskar. Närmast kanalen finns en relativt ung trädrad med hästkastanjer. Närheten till kaBevara och förstärka finparkskaraktären genom ökad skötsel av framnalen samt att parken är nedsänkt från gatan är en tillgång. Viss störförallt grusgångarna. Placera någon mer bänk som tar tillvara utsikten
ning från trafiken förekommer dock.
mot kanalen.
Det här kan bli en riktigt trevlig och inbjudande park eftersom grundförutsättningarna är goda. Framförallt bör platsen nedanför muren förbättras genom att ta bort en del av rosorna och placera någon bänk nedanför muren, inte bara ovan där de står idag. Soptunnan på plats är
idag full av hundbajspåsar, vilket tyder på att det saknas en hundlatrin i
området.

29.11. Rosenbergska trädgården
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30 Östermalm

troligtvis mer ett estetiskt komplement än en socialt värdefull del i
grönstrukturen.

När Kristianstad fortsatte expandera utanför fästningskanalerna på
1890-talet var det i huvudsak på Östermalm det byggdes. Runt sekelskiftet och en bit in på 1930-talet uppfördes hus i varierande dåtida populära stilar. Allt från jugend, nationalromantik till klassicism finns
därför representerat på Östermalm. Stadsdelen består av täta kvarter
men med en del friytor och relativt mycket gatuträd. En stor grön
”lunga” i stadsdelen är Östra kyrkogården som säkert fungerar som en
lugn promenadpark för många.

Parken ligger mot den starkt trafikerade Kanalgatan och trafikljudet är
därför ständigt närvarande. Öppenheten, det vill säga avsaknaden av
inramning, gör också att användningsmöjligheterna för parken minskar.

Det finns en del brister i rekreationsförutsättningarna på Östermalm.
Dels är det något för långa avstånd till en stadsdelspark för de boende i
de södra delarna, dels är det tveksamt om Japanparken kan ha lokalparksstatus. Den och de övriga parkerna behöver utvecklas kvalitetsmässigt. Å andra sidan har boende på Östermalm relativt nära (mindre
en 1 km) till centrum och Tivoliparken och de kvaliteter dessa har. Hela
Östermalms grönstruktur är mycket värdefull på grund av den begränsade tillgången.

Ett förslag till att utveckla parken som ett attraktivt genomgångsstråk
med sittplatser kan vara att hårdgöra stigen, sätta dit ett par bänkar,
effektbelysa gångvägen, fasader och något av växligheten/skulpturen.
Även utveckla parken till en lokalpark och en intressant, central kortpausplats.
30.2. Lilla Kanalparken (namn okänt)

Nedsänkt park med lundkänsla som är inramat mot Södra Boulevarden
med lågt buskage. Gräsmatta med trädkronetak av framförallt plataner.
I den västra delen finns en lekplats och även en trappa upp mot Södra
Boulevarden. Parken är planerad och anlagd någon gång runt 1935-40.
Parken används som gångstråk och är en länk samt ett anslutande rum i
För Kanalstråket bör en utvecklingsplan tas fram. Kanalen är ett av
det gröna stråket längs kanalen. Parken ligger mot den starkt trafikerade
Kristianstads mest unika karaktärselement och bör vara en attraktiv och
Södra Boulevarden men träden samt buskagen är en tillgång som minsintressant del av stadsbilden, vilket det också har stor potential för.
kar bullernivån. Lekplatsen byggdes om våren 2007 och tillfördes en
gungställning, fjädergunga samt en sandlåda.
30.1. Konserthusparken
Liten park anlagd 1937. Flera solitära träd och buskar har med åren
blivit jättestora och ger platsen mycket karaktär. Formspråket är enkelt.
30.3. Japanparken (namn okänt)
Parken ger en ram åt Konserthuset och ett grönt rum åt stadsdelen. Är
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Mindre gräsyta med ett antal relativt nyplanterade småträd. Sittplats
vänd mot Götgatan omgiven av blommande buskage. Vid sittplatsen
finns en skulptur, Miraklet av Anders Jönsson, som ett trevligt inslag i
parkkänslan. Parken finns med på stadsplanen från 1919 och ursprunget
är troligtvis anlagt under åren därefter. Parken är ett grönt hörn i en
annars tätt bebyggd stadsdel. Sittplatsen används möjligtvis som pausplats för förbipasserande på gångbanan. Parken har ett utsatt läge intill
Götgatan. Dessutom är parken omgärdad av gator. Parken är väldigt
liten till ytan men minimeras ytterligare av sin öppna form. Med sin
nuvarande gestaltning känns gräsmattan för oskyddad för att kunna
användas för aktivitet.
Parken skulle kunna få en tryggare karaktär med en låg inramning och
en omgestaltad sittplats som även öppnar sig mot gräsytan. Eventuellt
skulle man kunna utveckla en liten fin fickpark av denna lilla pärla.

blomsterrabatter. Träden står i olika formationer, exempelvis i rader,
alléer och en cirkelformation i den norra delens mitt. Vissa delar av begravningsplatsen är något kuperad, som området i nordöst och området
söder om minneslunden. Det finns flera ingångar till kyrkogården bland
annat en pampig ingång i nordväst med en halvmåneformad trappa som
leder upp till begravningsplatsen grindar. Begravningsplatsen är en
frid-full plats med många bänkar jämnt utplacerade och det går en asfalterad gångväg genom området som av en del används som promenadstråk. Östra begravningsplatsen är en fin grön miljö med många
värden, både värden som är viktiga för människan och biologiska värden. En del av träden är försedda med fågelholkar. Här finns även ett
par skulpturer. I minneslunden som uppfördes år 1977 finns en av
skulpturerna; Minnes-stenen av Folke Truedsson. Den andra skulpturen, Korset också av Folke Truedsson står i nordöstra delen av begravningsplatsen.

30.4. Östra kyrkogården

30.5. Wahlbergskaparken

År 1880 beslutade stadsfullmäktige att en ny begravningsplats skulle
tas i bruk och den kom att kallas Östra begravningsplatsen. Trädgårdsarkitekten Martin Krook skapade den ursprungliga planteringen och
strukturen finns kvar än idag. Här har funnits ett kapell i mörkt tegel
men det revs när ett krematorium byggdes år 1942. I olika etapper har
begravnings-platsen utvidgats, år 1909, 1918 och 1953.

Med relativt unga och låga träd närmast de höga omgivande husen får
parken en något privat tillhörighet. Men den centrala gräsmattan och
inramningen med buskage gör ändå att parken kan sägas anta parkkaraktären ”allmänning”. Parken är en mötesplats för de kringboende
med lek på lekplatsen och på gräsytan.

Eventuellt bör kommunen se över om man kan förbättra intrycket av att
Östra begravningsplatsen är lummig med sina många äldre träd av arter det är en allmän park och inte en bostadsgård som enbart är till för de
som lind, hästkastanj, ek, bok och björk samt buskar, buskrader och
boende.

106

107

31 Parkstaden, Egna hem

parker och i öster mot naturområdet Björket. Inne i Björket ligger även
När Parkstaden uppfördes 1942-52 var grundtanken flerbostadshus med Björkvallens idrottsplats. Det finns alltså en närhet till parker och nasol, ljus och luft till alla lägenheter kombinerat med närhet till gemen- turområden trots att stadsdelen i sig själv inte rymmer så många gröna
samma grönytor. Folkhemmets visioner skulle förverkligas. Konceptet ytor utöver trädgårdarna. Det finns dock en del friytor, någon hörnbit
här och där, och så finns Brunnsparken i de norra delarna.
var vinnande och är det än idag. Parkstaden med sin gröna karaktär är
ett populärt bostadsområde. Gatorna är lite krokiga och ofta kantade av
Stadsdelens östligare delar saknar en uttalad lokalpark men gränsar å
träd. Lamellhusen är smala med mycket grönt och luft runt omkring. I
andra sidan till hela Björket. Stadsdelsparker finns dels i Parkstaden
Parkstaden finns en hög andel parkmark i förhållande till stadsdelens
och i Norra staden. I villakvarteren fungerar trottoarer och smågator
storlek men utöver detta också många andra friytor, flertalet gröna.
som rekreativa stråk för de boende. Dessa finns dock inte inventerade i
kartmaterialet men har hafts i åtanke i analysen av områdets rekreatDe gröna rekreationsförutsättningarna är goda i Parkstaden. Parkstadens parker betjänar även kringliggande områden och är välkompone- ionskvalitativa innehåll. Kvalitativt och kvantitativt kan rekreationstillrade både vad det gäller innehåll och uttryck. För Parkstaden finns där- gången sägas vara god. Möjligen saknas några närlekplatser för mindre
för inga prioriterade strategier för detta mål. Det känns viktigt att Park- barn men detta ska tillgodoses inom den egna tomten. Dock fungerar
lekplatser ofta som viktiga sociala mötesplatser i ”privata” villakvarter
stadens grönstrukturkaraktär bevaras så långt och mycket som det är
vilket bör beaktas. Hela Egna hem är med sina relativt gamla och stora
möjligt då den är viktig ur både det kulturhistoriska och stadsbildsvillaträdgårdar samt äldre oxlar som karaktäriserar stadsdelen, viktiga
mässiga perspektivet.
delar av stadens grönstruktur sett ur ett ekologiskt perspektiv. Därför är
Vid sekelskiftet 1900 startade egnahemsrörelsen i Sverige. Även i Kris- det viktigt att bevara och underhålla denna karaktär. Kanske kan man
tianstad enades politikerna om ett egnahemsbygge. 1908 stod det första utveckla gatuträdsplanteringar o dylikt.
huset klart. Egnahemsrörelsen var i första hand avsedd för att tillgodose
industrisamhällets ”nya” arbetarklass men istället blev det tjänstmanna- 31.1. Parkstadens park (namn okänt)
klassen som byggde och flyttade in på Egna hem. Intresset var så stort
att man snart utvidgade området norrut. Ända in på 30-40 talet fortsatte Välbevarad stadsdelspark som fungerar som en ryggrad åt stora delar
expansionen till norr om Prästallén. Idag kan stadsdelen beskrivas som av bebyggelsen. Parken rymmer flera rum längs ett genomgående gångstråk och med sitt läge mellan bebyggelsen känns den rofylld. Parken
en trädgårdsstad med varierade stilar på husen. Tomterna är runt 800har ett flertal rum som fungerar som mötesplatser för de kringboende.
900 kvm stora. Med tanke på stadsdelens kompakthet och läge är det
kanske värt att påpeka att man i väster gränsar mot Parkstaden och dess Parken rymmer platser för barnens lek och för och sällskapslek. Med
sitt genomgående gångstråk är parken också populär för promenader.
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Parken genomkorsas på tre ställen av lokalgator. Dessa är dock trafiksäkert gestaltade så kopplingarna fungerar bra.

Större rum i parkstadens gröna nätverk. Har en form och karaktär som
överensstämmer med parkidealen vid anläggandet även om tillägg som
pergolan gjorts. Ytan fungerar som mötesplats för de kringboende.
Grön oas med stora trädvolymer bidrar stort till områdets karaktär. Viss
störning av trafik förekommer från Lasarettsboulevarden.

Underhållet är eftersatt och några av funktionerna som skapades när
parken anlades behöver utvecklas. Det gäller framförallt området kring
plaskdammen. Dessutom skulle parken kunna kompletteras med
blommande buskage och fler bänkar längs med gångstråket.

Se över perennrabatten vid pergolan. Komplettera eventuellt med fler
blommande buskage i gräsytan.

31.2. Linetten
31.4. Brunnsparken
Liten parkhörna som är en länk i parkstadens gröna nätverk och som
ger utrymme för gröna volymer för att balansera huskropparna. Parkens
funktion är snarare stadsbyggnadsmässig än direkt social. Här finns
dock utrymme för paus på bänkarna. Trafiken på Snapphanevägen är
ett störningsmoment både visuellt och ljudmässigt. Här måste dock
parkens öppenhet och upplevda trygghet vägas emot en avskärmning.
Gångvägarna skulle kunna hårdgöras och förses med belysning. Bänkarna är i dåligt skick. Vid bänkarna skulle det nog också vara lämpligt
att placera någon form av papperskorg.

Stilistisk 1940-tals park. Parken ligger som en ö med gata runt om. Enkel form med lekplats, plaskdamm och gräsyta omgivna av röda berberisbuskage och oxelrader. Det finns även enstaka smårabatter, exempelvis en rabatt med smultronplantor som ett trevligt inslag. Parkens
främsta användningsområde är troligen lek. Lek på lekplats och bollek
på gräsytan där det finns ett litet fotbollsmål samt på sommaren även
lek i plaskdammen. Parkens stora trädvolymer är också en tillgång för
området som annars inte rymmer så många stora träd på tomterna.
Förslag till utveckling kan vara att förstärka 40-tals karaktären med
annat möblemang (soffor) och om möjligt även genom annan utformning av inhägnaden runt plaskdammen. Underhålla/restaurera berberisbuskage så att det bli helare.

31.3. Mullvadsparken
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32 Norra staden, Lyckans höjd, Sommarlust m.m.

stora pedagogiska värden. Det bör dessutom tas fram ett utvecklingsOmrådet består av ett flertal mindre bebyggelsegrupperingar: Utanver- program för hur Råbelövskanalen kan användas som ett stadsbildsmässigt intressant objekt. Kanalgatan är en viktig infart till centrum och
ken, Lyckans höjd, Östra Kasern, Fäladen och Sommarlust. Detta ger
ett område med många olika bebyggelsetyper och stilar. Grönstrukturen vegetationen runt gatan bör vara mer tuktad och stadsmässig.
i området utgörs till största del av flerbostadshusens gårdar och omgivande grönska. Kommunala grönytor finns främst i form av skyddszo- 32.1. Sommarlustparken
ner till trafikstrukturer. Utanverkens naturområde i söder är en intresParken är en del av det som från början var stadens folkpark. Kvar finns
sant rest av sankmarkerna som en gång omgav hela fästningsstaden.
en scen i östra delen. En grusgång löper igenom parken och längs den
Likaså är Råbelövskanalen en intressant del av området även om den
finns fyra flaggstänger. Några lampor är utplacerade i parken, där vissa
följs av den starkt trafikerade Kanalgatan. Östra Kasern och de södra
tyvärr är sönder. Parken är ganska öppen och omgiven av flera större
delarna av Fäladen står med sina centrala lägen i staden troligen inom
träd och med en mindre fruktträdslund. Trädarter som finns i parken är
kort inför en omställning till bostadsområden.
bland andra bok, ek, alm, lind, vårtbjörk, lönn, apel och körsbär. ParkDet finns brister i parktillgång för Norra staden. Dels saknas parkmark karaktärer som platsen bär är ”allmänningen” och ”lustgården”.
sett ur ett kvantitativt perspektiv, dels behöver Sommarlustparken utvecklas värdemässigt för att kunna fungera som stadsdelspark för området. Flerbostadshusens egna gårdar fyller på sätt och vis troligtvis
funktionen som lokalparker för de boende i de norra delarna av området
där sådana saknas. I en utveckling av Norra kasern är det därför viktigt
att bevaka att grönstrukturen skapas så att parktillgången blir god. En
omställning av området skulle kanske också kunna ge möjlighet till en
utveckling av ett rekreativt förbindelsenätverk.

Det här är en plats för evenemang och möten. Till parkens scen kommer emellanåt konserter och här finns en liten basketplan, men parken
saknar lekplats. I parkens sydvästra hörn finns ett par boulebanor. Under fruktträden finns dessutom picknickbord.
Parken behöver utvecklas till stadsdelspark för närområdet. Till ytan är
parken något för liten för att vara stadsdelspark. Ur stadsdelsparksynpunkt saknar parken också lekplatsfunktionen.

Ett sätt att skapa bättre rekreationsmöjligheter för Kristianstads centrala
delar är att utveckla Utanverkens sankmarker så att boende och besökare kan ta del av värdena på ett närmre och mer aktivt sätt. Skydda
områdets ekologiska och kulturella värden. Området kan också ges
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33 Kulltorp

Övriga gröna ytor värda att nämnas är bland annat Rödaleds kyrkogård,
Kulltorp är en stadsdel huvudsakligen byggd och planerad på 1960- och invigd 1964, som är viktig i Kulltorps grönstruktur.
70-talet. Bebyggelsen består av villor och en del radhus med egna trädgårdar. I södra delen av Kulltorp finns en sammanhängande grönstruk- 33.1. Ällingaparken (namn okänt)
tur med park- och naturytor sammanbundna av rekreativa förbindelseLiten park som delas av en lokalgata med 30 km hastighetsbegränsning.
stråk. Norr om järnvägen är parkytorna mindre och mer fragmenterade
På ena sidan en stor gräsyta med solitärträd, på andra sidan en lekplats
men nätverket av villagator fungerar ganska väl för cykel- och gångtrainramad av stora friväxande buskage. I parken ligger ett fritidshem vars
fik. Dessutom finns i bebyggelsen på Kulltorp en hel del gröna friytor,
barn säkert använder parken flitigt. I övrigt är återvinningsstationen en
mer eller mindre funktionella. Vissa av dessa är tomter för olika typer
”träffpunkt” och likaså lekplatsen.
av servicestationer andra är ”bara” lucktomter.
Kulltorp är ganska välförsett vad det gäller parktillgång kvantitativt
sett. De västra och norra delarna har dock lite för långa avstånd till en
stadsdelspark. Ällingaparken är planerad som stadsdelspark och kommer att renoveras under 2015. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad föreslår att utvecklingen av Gratia dei parken till en stadsdelspark för de norra delarna. Kvalitativt är tillgången också ganska god
även om variationen av park- och lekplatskaraktärer skulle kunna vara
större.
Bland betydelsefulla grönstråk återfinns Råbelövskanalen som leder till
centrum via Fäladen. Kanalen går bland annat förbi Ällingaparken och
bör åtminstone delvis ingå i utredningen för kanalen i centrum, för att
jobba mot en helhetskänsla för hela kanalsträckningen. Järnvägen i rakt
nord-sydlig riktning är omgjord till cykelbana. Stråket fungerar idag,
men här finns också möjligheter att integrera Näsbyvallen, skyddsytan
mot industriområdet, för att skapa ett grönstråk som är mer rekreativt
än den spikraka cykelbanan.

Parken håller på utvecklas till stadsdelspark för sitt närområde under
2015.
33.2. Stadsäga 3110/Pedells vägs lekplats (namn okänt)
En lämning av en gammal lindallé i ringformation blev på 1960-talet
sparad och omgjord till park. Parkens form och uttryck är enkelt. På
gräsmattan finns fotbollsmål och i ena kanten en mindre lekplats som
kompletterades med fler redskap våren 2008. Med sina stora volymer
blir parken ett grönt utropstecken i villabebyggelsen.
Kanten, dvs. de omgivande buskagens form och karaktär skulle kunna
”stramas upp” för att renodla och hålla samman parkens uttryck. Bänkar-na är planerade att ersättas 2015.
33.3. Murarevägens lekpark (namn okänt)
Park med stor gräsyta och stora buskage som avskärmning mot järnvägen. Längs med parken går ett gång- och cykelstråket på gamla banval-
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len mot Balsby. Med sitt läge och utformning uppfyller parken både
parkkaraktären lustgården och allmänningen. Huvudsakliga användningsområdet är troligtvis lek på lekplatsen och gräsytan. Gräsytan är
nog också populär för hundrastning. Parken används också för närområdesevenemang av olika slag.

Stor öppen grusyta kantad av gräsytor, mindre buskage samt grannarnas häckar. Idag är ytan i dåligt skick, någon lekutrustning har plockats
bort och kvarstående är slitna.

Lekplatsen är aktuell för renovering 2015.

Entrén känns något anonym vilket gör att platsen får en något privat
karaktär. Lekplatsen är en mycket solig plats med lite skugga, kanske
något mer träd i samband med en framtida renovering?

33.4. Banmästarevägens lekplats (namn okänt)

33.7. Råbelövskanalen (grönstråk)

En ganska stor lekplats mellan kanalen och Banmästarevägen. Lekplatsen är omgärdad av staket och en låg klippt häck. Utanför häcken finns
en gräsyta med solitärträd och buskage. Kring lekplatsen finns inga
träd. Platsen används troligtvis mer som en lek- och genomgångsplats
än som en park.

Kanalstråket går genom hela Kristianstad rinner in i nordöstra Kulltorp,
igenom hela stadsdelen västerut och vänder sedan söder ut mot centrum. Stråket är tillgängligt genom en gångväg på kanalens södra sida.
Längs stråket ansluter ett antal parker och grönytor på båda sidor: Österslövsparken, Ällingaparken, Banmästarevägens lekplats samt en
grönyta nära järnvägsövergången kallad Kanalbrinken.

Lekplatsen är aktuell för renovering 2015.
33.5. Banvakts/Växlarevägens lekplats (namn okänt)
En liten park inuti ett bostadskvarter som nås med en genomgående
gång- och cykelväg. Öppet rum som kantas av granntomternas häckar
och buskage. Mot norr vid järnvägen finns ett högre rosenbuskage och
ett antal solitära träd. Lek och bollspel är platsens stora användningsområde men den fungerar säkert också som mötesplats för de kringboende. Flera av de kringliggande tomterna öppnar sig mot parken.
Lekplatsen är aktuell för renovering 2015.
33.6. Andvägens lekplats (namn okänt)

Kanalen har stor potential som inte utnyttjas fullt ut i dag. Promenaden
längs ån tillsammans med de anslutande grönytorna ger tillsammans
möjlighet för ett långt och sammanhängande rekreationsstråk för hela
staden.
33.8. Stinsvägens lekplats
Lekplatsen ligger mitt emot en radhusgata samt är omgiven av villor på
bägge sidor. Större delen består av sandytor med tillhörande lekredskap. Mot gatan finns ett staket samt ett lägre spireabuskage. Där finns
också tre nyplanterade träd samt ett något äldre körsbärsträd. Gränsen
mot norr består av ett högre buskage. Lekplatsen verkar vara flitigt an114

vänd av de boende vilket syns på de kvarglömda redskapen som ligger
kvar i sandlådan.
Området är lugnt med lite trafik och läget mitt i bostadsområdet utgör
en tillgång. Bra sittmöjligheter. Bevara och upprätthåll parken som den
ser ut idag.
33.9. Rödaleds kyrkogård
Kyrkogården är ritad av Per Friberg och invigdes 1964. Ytan är omgärdad av en låg betongmur och avskärmar bebyggelsen med skyddsplanteringar med bl.a bergstall, havtorn och kornell. Tidigare var kvartersstråken planterade med alm, men dessa är nu helt borttagna. Detta ger
kyrkogården en mycket öppen karaktär, men nyplanteringar av är planerade och kommer att utföras efter hand. I norr har mark sålts av till
bostäder och byggnation pågick under inventeringstillfället. I samband
med detta verkar en öppning i den nya skyddsplanteringen i norr läggas
till, vilket kommer tillåta bättre genomfartstrafik än idag.
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34 Näsby, Gamlegården
Näsby är en stadsdel med bebyggelse från flera årtionden. Här finns
således allt från de gamla regementsbyggnaderna, sergeantvillorna och
bondbyhusen till miljonprogramshus och 2000-tals bebyggelse. Grönoch friytetillgången varierar därför kvarter för kvarter. Det finns dock
ett fler-tal gator med alléer eller trädrader och de flesta bostäder har en
”egen” grön utemiljö på något sätt. I de norra delarna av Näsby kompletteras parkmarken av Fröknegårdsskolans idrottsplats och flera skolgårdar. På Gamlegården finns även mångfunktionella Gamlegårdsparken som förvaltas av ABK. Näsby gränsar dessutom i väster mot naturoch strövområdet Näsby fält med hagar och våtmarkslandskap.

komma att bli viktigare efterhand som utbyggnationen fortsätter i anslutning till högskolan.
En stor tillgång för hela Näsby är det angränsande naturområdet Näsby
fält. På Näsby finns en hel del värdefulla trädrader och alléer att vårda
och utveckla både för stadsbilden och för kulturarvet, men också ur
ekologisk synvinkel.

Förslag till utveckling kan vara att utveckla nya attraktiva och rekreativa förbindelsestråk i samband med utbyggnaden på Näsby fält. Även
se till att nya förbindelse- och grönstråk kopplar till befintliga så att
nätverket blir så bra som möjligt. Näsby fält behöver även utvecklas
För Näsby finns en del brister i parktillgången, framförallt kvantitativt. ytterligare som natur- och rekreationsområde. Det är viktigt att eventuEn hel del bostäder har för långa avstånd till närmaste lokalpark vilket ell utbyggnad inte täpper till tillgängligheten från exempelvis Högskofrämst påverkar villaboende eftersom flerbostadshusen oftast har inner- lan och ut på Näsby fält, då exempelvis Högskolan har många fältstudier på just Näsby fält.
gårdar eller egna grönytor som fyller liknande lek- och mötesplatsfunktioner som en lokalpark. För flerbostadshusen på Gamlegården
34.1. Hjärtebackespark
fyller den egna parken även stadsdelsparksfunktionen. Fröknegårdsskolans idrottsplats består av en stor gröning omgärdad av vegetationsridå, Hjärtebackespark planerades och anlades i samband med utbyggnaden
främst som skydd mot Snapphanevägen. Längs Snapphanevägen går
av villområdet runt omkring på 1950-talet. Den kilformade parken uttvå breda gröna stråk på bägge sidor. På delar av den östra sida finns en går från ett starkt cirkulärt rum i väster och når sedan med gräsytor och
G/C-väg som används för cykeltrafik norrut mot Balsby och söderut
solitärträd ända fram till Näsbychaussén. Parken innehåller flera rum
mot centrum. Stråket är 50 m brett och har trots närheten till vägen en
som bland annat rymmer bollplan, lekplats, boulebanor, pulkabacke,
parkkaraktär med stora träd och buskar, vilket ger både ett ekologiskt
allmänning och flera sittplatser. Parken används av de kringboende för
och ett rekreativt värde samt möjlighet för vidare utveckling. Två större diverse sociala evenemang såsom midsommarfirande. En stor tillgång
grönstråk, Hoffmeisterstråket i öst och ”Länken” i väst bidrar till de
för parken är dess utsträckta form och de många entréerna vilket gör att
gröna förbindelserna inom stadsdelen. Framförallt kan ”Länken” i väst parken enkelt blir åtkomlig för många.
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Det cirkulära rummet är parkens mest formstarka element. Idag står två
fotbollsmål placerade i ytan. Kanske kan bollspelet flytta till en närliggande gräsyta i parken för att låta den cirkulära ytan vara fri? Någon
bänk längs grusvägen runt ytan och en skylt som visar sträckan (400m i
omkrets) hade skapat en utmärkt träningsyta för intervallträning för
motionärer och den närliggande Fröknegådsskolan.
Idag upplevs marken runt lekytan som något sliten och något bord har
utsatts för vandalism varför en viss renovering hade varit av godo.
34.2. Skördeparken
Liten enkel park mellan flerbostads- och villabebyggelse. Planerad och
anlagd under 1950-talet. Gräsytor och lekplats inramat med buskage.
Fungerar troligen som viktig utemiljö för de boende i de närmaste flerbostadshusen men också som lek- och mötesplats för andra kringboende. Oklart hur mycket lekplatsen används för närvarande då vegetation börjar krypa in på lekytan, särskilt vid gungställningen.

Det finns även ett litet tredje rum i sydöstra hörnet av parken. Genom
en träd- och buskridå, som fungerar som rumsavskiljare nere i sydöst,
går en liten stig som leder till en gräsyta med en liten pulkabacke och
lekplats. Lekplatsen är nedgången, ogräs börjar ta över ytan och stängslet runt lekytan är trasigt. Pulkabacken för små barn har en liten trappa
upp. Denna yta (det tredje parkrummet) upplevs lite som om den ligger
på baksidan av parken istället för att tillhöra parken. Det är oklart hur
mycket denna del av parken används för tillfället. Om ytan med lekplats och pulkabacke används är det förmodligen boende från villabebyggelsen i öst som går dit. Trafiken kör runt parken vilket är en
mindre störning för parken.
Man skulle kunna arbeta med att tydliggöra parkens entréer så att de
känns mer inbjudande och för att skapa en förståelse för sammanhanget
mellan rummen. Dessutom skulle man kunna tillföra fler entréer och
gångstråk från de håll man kan se behov ifrån genom de upptrampade
stigarna. Lekplatsen behöver rustas upp eller eventuellt tas bort.
34.4. Näsby fält

En föryngring av vegetationen är påbörjad. Belysningsbehoven bör ses
över.
34.3. Norringeparken
Park som ursprungligen tillhörde regementet. Här finns många stora
och gamla träd. Parken är indelad i två stora öppna rum. Genomgående
gångstråk går genom det ena parkrummet. Parken är troligtvis framförallt en genomgångsplats och en plats för pauser och raster för högskolans studenter och lärare. En hel del bänkar finns utplacerade i parken.

Naturreservatet Näsby fält är drygt 450 hektar stort och ligger längs
Kristianstads nordvästra sida, i höjd med stadsdelarna Gamlegården
och Näsby. Väster om naturreservatet gränsar Araslövssjön med våtmarker. Näsby fält består av olika områden och karaktärer med en
mångfald av naturtyper. Från öppna ängsmarker, strandängar, buskområden till sumpskogar och ädellövskogar. Lingenässtråket går genom
reservatet och det går att ta sig från norr till söder längs en orangemarkerad stig. Uppe i norr ligger Norra Lingenäset med större tillgänglighet och service med parkering för cirka 20 bilar och även handikappar-
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kering, två toaletter varav den ena handikappanpassad, grillplats, bord
med bänkar och soptunnor. Stigarna i området är breda och fina. Fågeltornet som finns här är byggt så att både rullstol och barnvagn lätt kan
ta sig upp i fågeltornet. Här finns även handikapparke-ring och handikappanpassad toalett. Vegetationen här består av lundartad hassel- och
ekskog samt betade strandängar med grova gamla ekar. På Södra Lingenäset växer ädellövskog med ek, ask och lind. Fältskiktet domineras
av den väldoftande ramslöken om våren. Här finns också partier med
fuktigare områden med klibbalar och ekar. Aludden består av en höjdrygg med ek, ask och al. Franckes udde som ligger cirka 300 meter
sydväst om Näsby gård består av en moränudde på vilken alskog växer
och här finns även en del död ved. Näsby gård ligger utanför reservatet
men gården ligger i en fin äldre trädgårdsmiljö med bland annat en del
äldre askar. I området trivs flera fladdermusarter. Runt Lerduvetornet
växer en del större ekar tillsammans med al, ask och björk i en dunge
och en del hagtornsbuskage. Det området som vetter ut mot Araslövssjön domineras av täta videsnår. Västra fäladen var länge stadens betesmarker och idag betas den av nötkreatur. Området utgörs av öppna
marker med en del hagtornsbuskage.
Det finns flera markerade slingor på Näsby fält. Några exempel på
slingor följer här; Norra Lingenäset runt är 700 meter och har en rullstolssymbol. Med utgångspunkt från Norra Lingenäset är det 1000 meter till Södra Lingenäset, 1700 meter till Aludden, 3300 meter till
Näsby gård via S. Lingenäset. Med utgångspunkt från Näsby gård är
det 1400 meter till Lerduvetornet och runt 1500 meter till Västra Fäladen.

I reservatet finns två fågeltorn, ett uppe på Norra Lingenäset och ett
nere i sydväst vid Lerduvedungen. Det finns en passage under järnvägen som förbinder naturreservaten Näsby fält och Isternäset. Vintertid
när vattnet står högt går det dock inte att ta sig igenom under järnvägen.
Från Kristianstad till Näsby fält finns det g/c-väg och det går även bussar till Högskoleområdet som ligger i anslutning till fältet. Det går att ta
sig runt i reservatet både gående och med cykel. Det går även att köra
bil längs en del grusvägar i området.
34.5. Gamlegårdsparken (ABK)
Gamlegårdsparken ligger inbäddad i Gamlegård mellan bostadsområden och ett antal skolor och anlades i samband med att området byggdes på 1960-talet. Parken förvaltas idag av ABK som också ansvarar
för förvaltningen på de kringliggande gårdarna. Ytan består av klippta
gräsytor med någon kulle och en blandning av grupper och solitära träd.
Det finns ett väl utvecklas stigsystem både längs med och tvärs igenom
parken, som ofta används för genomfart av de norra gårdarna. I mitten
ligger en anlagd damm med små broar och några bänkgrupper. Bredvid
ligger Gamlegårdens inhägnade friluftsbad och ett område med bollplaner för olika bollsporter. Ytan saknar lekplats, något som det finns gott
om på de närliggande gårdarna och skolgårdarna.
Parken fungerar fint i samklang med gårdarna, bänkar och lekplatser
finns där medan parken står för stora öppna ytor, friluftsbad och bollspel.
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35 Nosaby

stor del är parken också en genomgångsplats då den genomkorsas av ett
antal gång- och cykelstråk.

Nosaby kyrka, uppförd 1875 ligger strax nordöst om Kulltorp. Kyrkogården omges av stora lindar. I områdets östra del ligger Kulltorps koloniområde. Även gamla Citybanan, Nosaby golfbana, ligger i anslutning till Kulltorps östra sida, längs Gustav Hellströms väg. Längs den
bebyggelse som vetter mot Gustav Hellströms väg ligger en grön buffertzon som sträcker sig genom hela stadsdelen. På andra sidan vägen
går ett cykelstråk längs Nosaby golfbana. Vegetationen kring dessa
stråk är omväxlande men i huvudsak stora träd, vilket både ger ett ekologiskt och ett rekreativt värde samt möjlighet till vidare utveckling.

Parken behöver utvecklas för att kunna tjäna som stadsdelspark för området. Bl a saknas sittplatser i ”parkdelen” och fler rumsligheter skulle
kunna skapa utrymme för mer aktivitet och liv i parken.
En lekplats som ligger nära Sundius väg, men inte i direkt anslutning
till parken är aktuell för renovering 2015. Den kan med fördel knytas
an bättre till parken, angöringen från parken går via ett grönstråk
bakom villatomter som upplevs halvprivat.

35.1. Nosaby kyrkogård

35.3. Bruzelius vägs lekplats (namn okänt)

Nosaby kyrka med kyrkogård är ett vackert element i bygden. I slutet
Trädgårdslik hörntomtspark med fruktträd, gräsmatta och mindre lekav 1100-talet uppfördes en kyrka i Nosaby som fanns här ända in i sluplats.
tet av 1800-talet. Därefter byggdes här en ny kyrka som färdigställdes
1875 och det är den kyrka som finns här idag. Kyrkogården ramas in av Lekplatsen är aktuell för renovering under 2015.
en stenmur och innanför den finns äldre lindar som utgör en del av kyrkogårdens karaktär. Runt gravstenarna växer en del buskar och buskrader samt blommande blomsterrabatter. Det går ett grönstråk längs kyrkogårdens norra sida som vetter ut mot jordbrukslandskapet och öster
om kyrkoområdet ligger Nosaby skola.
35.2. Gratia dei parken (och Sundius vägs lekpark)
Gratia Dei är en typisk 70-tals park med stora öppna gräsytor och planteringsöar. Parken ligger skyddad inne i bebyggelsen jämte skola och
fritidshem. I parken finns bollplan och pulkaslänt som används för solande boende. Lekplats och bollytor finns även på skolgården intill. Till
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36 Önnestad
Önnestad har 1404 invånare (2014) och ligger beläget vid foten av
Nävlingeåsen, mellan Riksväg 21 och järnvägen mellan Kristianstad
och Hässleholm. Utöver den stora Bockebäcksparken ligger ett ental
mindre parkytor utspridda i hela orten. Bebyggelsen består främst av
villor och nästan alla bostäder har en egen trädgårdsyta. Den äldsta bebyggelsen ligger närmast järnvägen och ju länge söderut desto nyare
bebyggelse. Exploatering förekommer i dagsläget i sydväst. Stora delar
av norra orten utgörs av folkhögskolan och Naturgymnasiet, som båda
har stora parkytor som inte upplevs som allmänt tillgängliga. Här ligger
också Önnestad kyrka med tillhörande kyrkogård. Bockeboda rekreationsområde ligger ca 2 km söder om orten.
Önnestad ligger i åkerlandskapet och trots det skogiga landskapet söderut är tillgången till tätortsnära natur är begränsad. Den stora parken i
söder kan komma att bli en viktig tillgång efterhand som den nyanlagda
vegetationen får växa upp. Det behövs vidare utredning om hur det rekreativa förbindelsenätverket kring Önnestad kan förbättras och utvecklas.

lats som tänkt. Ytan innehåller också bollplan, lekplats, grillplats och
ett antal bänkar.
På grund av sin storlek hade ytterligare möblering, ex bord och bänkar
fått plats.
36.2. Sörvångs Lekpark (namn okänt)
Parkytan utgörs främst av en bollplan och en nyanlagd större lekplats.
På övriga ytor står ett antal yngre träd. Ytan upplevs generellt som gröning och saknar mindre rumsligheter bortsett från lekytan.
Någon mer bänk samt ytterligare träd kan med fördel placeras ut.
36.3. Bertevägens park (namn okänt)
Parken upplevs som en stor gräsplan. Här finns enstaka träd (relativt
unga) och några buskage, bland annat hassel. Två fotbollsmål är placerade på gräsytan. Parken är lättillgänglig på så vis att det finns flera
ingångar till gräsytan.
Ett par bänkar, eventuellt i anslutning till buskagen, hade kunnat berika
parkytan.

36.1. Bockebäcksparken
Parkytan omfattar 6,5 ha inräknat ytan öster om Skolgatan. Den västra
delen är delvis nyanlagd, bland annat har segment av bäcken gallrats
fram och fått flacka slänter. Dessutom har omfattande buskplanteringar
gjorts relativt nyligen. På grund av detta har parken fortfarande en "nybyggd" karaktär, men har potential för högre kvaliteter om den utveck-

36.4. Gemzeus vägs park (namn okänt)
Parken upplevs som två olika rumsligheter även om den endast består
av ett rum. En grusgång kantad med en fin lindallé går i öst-västlig
riktning och utgör en gräns. I öst välkomnas man av två blomsterarrangemang som gör att det känns som ingången till parken. Parken be-
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står av en klippt gräsyta med lekplats och bord med bänkar. Trädridåer
ramar in parken på alla sidor. På östsidan löper ett stengärde längs parkens ytterkant. I söder gränsar parken till kyrkogården. Det som gör att
parken upplevs som två rumsligheter är att norr om parken finns ett
område med en timmerstuga och en minnessten med avbild av överste
Hans Mattson. Området upplevs som en del av parken även om det inte
tillhör parken.
36.5. Bockeboda strövområde
Bockeboda är ett stort natur- och strövområde på Nävlingeåsen öster
om Önnestad. Området ägdes tidigare av Kristianstad kommun men har
tagits över av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Bockeboda består
av både barr- och lövskog och speciellt lövskogen är strövvänlig. Flera
strövstigar finns anlagda och två större och en mindre parkering finns i
området. Bockebodastugan är den centrala angöringen med stor parkering, föreningsstuga, många grillplatser, bord och bänkar, motionsanläggning, motionsredskap, elljusspår och motionsspår m.m. I den östra
delen ligger Uddarps parkering med ridspår och strövstig. Även här
finns grillplats, bord- och bänkar samt sopsortering.
Ytterligare någon parkering borde öppnas för att ge möjlighet till mer
avskilt friluftsliv.
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37 Vinnö
Vinnö sträcker ut sig i nordsydlig riktning längs Araslövssjöns västra
sida. Byn består av villabebyggelse och hade 548 invånare 2014. Mellan Vinnö och Araslövssjön finns en golfbana, vilken sträcker sig upp
till Färlöv. I söder ligger Karpalundsdammarna med sitt rika fågelliv.
Mitt i byn finns Winnö idrottsplats med fotbollsplaner och i norr finns
en park med lekplats och en mindre gräsyta för bollspel. Genom Vinnö
sträcker sig en gammal banvall som idag fungerar som ett grönstråk
som på vissa ställen är tillgänglig men mer svårtillgänglig på andra
ställen. Grönstråket som följer järnvägsvallen norr om Vinnö genom
golfbanan förbinder Vinnö och Färlöv. Längs Vinnös västra sida breder
jordbrukslandskapet ut sig. För den som vill ge sig ut till ett rekreationsområde finns Näsby fält på andra sidan Araslövssjön, men förbindelserna dit är dåliga. Naturen öster om Vinnö ner till sjön är svårtillgänglig då den består av våtmarker.
37.1. Tjädervägens park (namn okänt)

sidan finns en lekplats, två bänkar och en papperskorg. Bakom bänkarna finns ett träplank som eventuellt kan ge lä för de som sitter på bänkarna och de som vistas på lekytan. På västra sidan finns en gräsyta
med två fotbollsmål.
37.2. Karpalundsdammarna
Tätortsnära natur i anslutning till Karpalundsdammarna. Det går att ta
sig dit med buss, bil, cykel eller gående för de som bor i närheten. Ett
klippt grässtråk leder från bilparkeringen till dammarna. Ett mycket fint
område för den som vill skåda fågel och här trivs en mängd olika fågelarter. Nere vid en av dammarna finns ett gömställe i form av ett litet
trähus gömt i vassen, för den som vill komma närmare inpå fåglarna.
Det går att ta sig längs med dammarna och längre bort i området, mot
Araslövssjön. Det finns också en vall invid industritomten som innan
fungerade fint som utkiksplats, men som idag är igenvuxen liksom en
av trapporna som leder upp på vallen.

Park som upplevs som två rumsligheter. Ytan avdelas av en gles trädrad av vårtbjörk och lönn. Det går en grusgång igenom parken. På östra

127

128

38 Färlöv

38.2. Hästhagsvägens lekfure (namn okänt)

Färlöv ligger beläget nordväst om Araslövssjön, rakt väster om Åby
ängar. Orten har 1002 invånare (2014). De parkytor som finns upplevs
oftast primärt som en lekplats, med Henningsbergsparkens med sin
formella gestaltning som undantag. Bebyggelsen består i huvudsak av
villor och de flesta bostäder har en egen trädgårdsyta. Färlövs kyrka
ligger i ortens nordvästra del och är ursprungligen från 1100-talet. Det
finns förhållandvis mycket naturmark, både i och runt orten. Några av
dessa områden har upptrampade stigar och verkar fungera som rekreationsstråk, men mycket är inte tillgängligt alls. Här kan en genomgång
och utgallring av strategiska ytor skapa kvalitativa naturliga grönstråk
och bättre rekreationsmöjligheter genom hela orten Särskilt bör
Torsebrovägens skog nämnas som redan idag verkar fungera som ett
informellt rekreationsområde, med spår av grillning, cykling och ridning. Araslövs golfbana är en 18-hålsbana som ligger söder om orten
och skiljer Vinnö och Färlöv åt. Från Vinnö, genom golfbanan och vidare norrut genom Färlöv sträcker sig en gammal järnvägsräls som idag
delvis fungerar som grönstråk på vissa sträckor, men är mer svårtillgänglig på andra.

Liten närlekplats inbäddad i en liten skogsdunge. Ytan är väl placerad
och lekredskapen som står bland höga tallar skapar en inbjudande
miljö.
Ytan fungerar bra som den är, möjligen kan något buskage glesas ur för
att fungera som lekbuskage.
38.3. Henningsbergsparken (namn okänt)
Parkyta bestående av stora lindar runt en gröning med en lekplats. En
majstång tyder på att ytan fungerar som mötesplats för de boende i området. Med sitt formella uttryck upplevs detta som en yta väl lämpad
som stadsdelspark, trots att ytan inte är så stor.
Lindarna skapar karaktär åt parken, men verkar gamla och delvis dåligt
skick. För att bevara karaktären bör ersättning och återplantering av de
lindar som är i sämst skick börja snart. För att fungera som stadsdelspark behövs mer möblering och en upprustning av lekplatsen.

38.1. Regins vägs lekpark (namn okänt)

38.4. Almhagavägens lekpark (namn okänt)

Lekplatsyta och bollplan som angränsar till otillgänglig naturmark.
Funktionerna ligger inbäddade i buskage och solitära avenboksträd vilket gör att ytan upplevs som lummigt och välskött. Ytans läge i utkanten av orten gör att den främst fungerar som närlekplats.

Parkyta som främst upplevs som ett grönstråk på grund av G/C-vägen
som går genom parken. I parkens norra del finns en lekplats och bollplan. I övrigt saknas funktioner så när som på en bänk längs södra kanten. En gammal överväxt gärdsgård skapar rumslighet för lekplatsdelen
men "stänger ute" övriga parken.
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Det krävs mer möblering och en bättre visuell koppling för att ytan ska
kännas som en hel park och inte bara ett grönstråk med en avskild lekplats.
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39 Balsby

39.2. Bals vägs park (namn okänt)

Balsby ligger utmed Råbelövssjöns södraste del. Bebyggelsen består av
både äldre och nyare villor och här fanns 431 invånare 2014. I nordöstra Balsby byggs fler villor. Det finns en del rester av fruktodlingar
som håller på att växa igen. Bredvid en sådan mark finns en badplats
som kantas av skogspartier. En idrottsplats finns i norr med ett par fotbollsplaner, boulebana och en inhägnad tennisplan. Det finns två parker
i Balsby. Den större av dem ligger i öster och är något kuperad. Den
andra parken ligger i söder och befinner sig i ett flackt område. En g/cväg med grönstråk sträcker sig genom hela Balsby som i nordost leder
till Österslöv och i sydväst till Kristianstad. Ett skogsparti breder ut sig
längs med sjön, en del är tillgänglig medan områdena närmast vattnet är
mer otillgängliga. Skogspartiet ligger också bakom villatomter och det
är svårt för allmänheten att ta sig dit. De delar av Balsby som inte vetter
ner mot sjön omgärdas av jordbruksmark. Närmsta rekreationsområdet
är naturreservatet Balsberget, som ligger cirka tre kilometer norr om
centrala Balsby.

Park med lekplats i mitten och klippt grönyta runt om. Det finns ett
buskage intill lekplatsen samt enstaka fruktträd på gräsytan. En grusgång går genom parken. I anslutning till parken finns två lucktomter i
form av gräsytor.
39.3. Balsberget
Norr om Råbelövssjön reser sig det höga Balsberget med vidsträckt
utsikt från toppen. Större delen av berget är täckt av bok- och barrskog
och har avsatts som naturreservat. Här finns Skånes största naturliga
grotta i den eroderade kalkberggrunden. Parkeringen ligger en bit nordväst om området och har torrdass, informationsskyltar, grillplats, bord
och bänkar. Flera strövstigar med olika längd leder sedan ut i området.

39.1. Balsby sjövägs park (namn okänt)
Park med lekplats och gräsyta med bland annat några äldre fruktträd
som ett trevligt inslag. Lekplatsytan är inramad av blommande höga
buskar. Parken är något kuperad där den östra delen av parken ligger i
en backe. I backen är gräset lite längre. Lekplatsen befinner sig i den
västra låga delen. En g/c-väg sträcker sig i öst-västlig riktning genom
parken.
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40 Österslöv

40.2. Centrala Österslövsparken (namn okänt)

Österslöv ligger längs Råbelövssjöns östra strand och har 431 invånare
(2014). Bebyggelsen utgörs uteslutande av villabebyggelse av varierande ålder, i söder pågår fortfarande utbyggnation. I norra delen av
orten finns en 0-2 skola och Österslövs kyrka med en prästgård som är
den äldsta bevarade i Skåne. En gammal banvall som lades ner på 60talet har förvandlats till cykelstråk på vilket man kan ta sig upp till Arkelstorp samt medför möjlighet att cykla runt hela sjön. Cykelvägen går
igenom hela orten med sjön och dess närliggande skogar på västra sidan och bebyggelsen på östra. De flesta av ortens parker ligger i direkt
anslutning till cykelvägen.
Råbelövssjön och dess stränder och strandskogar utgör den viktigaste
gröna kvaliteten i orten. Skogsområdena är tillgängliga i varierande
grad. I norr finns en badplats med bänkar och toaletter, men på många
håll är den täta och blöta strandskogen ett hinder för att ta sig ner till
vattnet. På några ställen finns stigspår genom skogen som leder till privata angöringsplatser för ett antal båtar. I orten finns också ett privat
initiativ att anlägga en småbåtshamn i bukten, nära de två centrala
parkytorna.
40.1. Norra Österslövsparken (namn okänt)

Den centrala parken består av två närliggande parkytor, en större gröning vid stranden och en klippt gräsyta med några mindre träd och trädridåer samt funktioner som bänkar och boulebana.
Dessa två ytor kan tillsammans komma att utgöra en naturlig samlingsplats med höga kvaliteter om de utvecklas i samklang med den småbåtshamn som planeras av privata aktörer. Möjlighet till uteservering på
någon av ytorna hade skapat ett utflyktsmål för närliggande orter, företrädesvis på cykel.
40.3. Södra Österslövsparken (namn okänt)
I anslutning till ett nybyggt område i ortens södra del har en lekplats
och bollplan anlagts. Ytans upplevs som en naturlig del av grönstråket
som går genom orten och fungerar som närpark för den södra delen.
40.4. Österslövs skolpark (namn okänt)
Norr om Österslöv skola ligger en yta som verkar vara gammal hagmark och som antagligen primärt används av den närliggande skolan.
Ena halvan utgörs av ”hemmagjord” naturlekplats med höggräs, andra
halvan har trädgårdskaraktär med nyplanterade äppleträd och nyanlagd
"pick-nickstuga" för skolans barn.

Parkytan ligger som ortens nordligaste del och utgörs av en gröning
med skyddsplantering samt en lekplats. Ytan har idag inget högre värde
Övriga ytor, kommentar:
med tanke på närheten till skolan och dess lekytor, samt frånvaron av
övriga funktioner i parken. Det som möjligtvis kan motivera ytan är om
– En gröning norr om Höstvägens vändplats är klassad som parkmark
det finns planer på ytterligare utbyggnation norr om orten.
och ska skötas enligt skötselplanen. Vid inventeringstillfället var det
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dock svårt att ta sig fram till ytan. Frågan är huruvida detta sköts överhuvudtaget och om det faktiskt borde klassas som parkmark alls.
– Längs Odders väg ligger en grönyta mellan två villatomter och en
mindre industriyta som klassas som parkmark och sköts därefter. Ytan
saknar funktioner och upplevs som en fortsättning på de angränsande
villatomterna. Frågan är om detta är en yta som ska prioriteras överhuvudtaget med tanke på brukarvärde och besökstryck.
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41 Torsebro
Torsebro är ett litet samhälle norr om Kristianstad som hade 275 invånare 2014. Tätorten saknar parkmark och alla hus har egen trädgård.
Norr om tätorten ligger Torsebro krutbruk som är ett kulturhistoriskt
intressant rekreationsområde med parkering och strövstigar. I omgivningarna finns markvägar och mindre trafikerade landsvägar som utnyttjas för rekreation.
41.1. Krutbruket
Norr om samhället Torsebro ligger den kulturhistoriskt intressanta platsen Torsebro krutbruk. Under främst 1700-talet tillverkades här krut
som förvarades i magasin närmast Helgeå. Ett brukssamhälle växte upp
här och för att skydda omgivningen från explosioner lät man träden
växa upp kring magasinen. Idag finns här en mycket vacker skog och
lundmiljö med vidkroniga ekar. En parkering ligger i västra kanten och
en strövstig finns utmarkerad. Stigen ansluter till en stig upp till ett fågeltorn i norra delen av området. Området ligger inom promenadavstånd från byn och är flitigt utnyttjad av boende i samhället liksom besökare längre ifrån.
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42 Arkelstorp

Området är samhällets viktigaste rekreativa miljö och kan få fler funktI samhället bodde 746 invånare 2014 och bebyggelsen ligger utspridd i ioner för bollspel, lek och rekreation. När återvinningsstationen flyttas
en halvöppen dalgång norr om Oppmannasjön omgiven av skogsklädda från norra kanten av parken kan parken utvidgas norrut i det grönstråk
höjdsträckningar i väster, norr och öster. Den äldre bebyggelsen ligger som går upp till skolan och sedan fortsätter längs bäcken genom msamhället. En brygga ut till vattnet vore också attraktivt samt möjlighet att
främst i väster kring gamla landsvägen medan nyare villor har byggts
spana ut på fågellivet från en plattform eller fågeltorn.
på odlingsmarker i öster. Samhället har en fin park, vikingaparken, i
söder intill Oppmannasjöns strand som delvis sköts av byalaget. Här
finns klippta gräsytor med dungar och utsikt över sjön. En grillplats och 42.2. Östra parken (namn okänt)
flera bänkar finns i parken. Det är möjlighet att vandra längs ett grönMindre park i villaområde med lekplats i söder, tennisplan i norr och
stråk frånsydöstra kanten av samhället genom parken och bäcken gefotbollsmål i öster. Ett trädbestånd i finns i mitten och öppen klippt
nom samhället upp till norra ändan av samhället. I västra kanten går
gräsyta i norr.
också den gamla banvallen som nu är cykelväg ner till Kristianstad.
Två lekplatser ligger i samhället, en i parken i den östra delen och en i 42.3. Norra skogen (namn okänt)
skogen inne bland villorna i nordöst. Omgivande skogsmarker är inte
speciellt tillgängliga och det är främst markvägar och mindre vägar som Ett villaområde har byggts i ett lövskogsområde i norra delen av samhället och villorna är placerade runt en bevarad central del av skogsomanvänds samt Lerjevallens rekreationsområde några kilometer norrut.
rådet. Här finns gång och cykelvägar som förbinder villagagatorna samt
42.1. Vikingaparken
en lekplats som ligger fint i skogens södra del.
Parken ligger vackert nere vid strandkanten och består av klippta gräsmattor med dungar av träd i söder. Ett brett vassbälte skärmar av sjön
från parken men på högre partier har man utsikt över sjön. En grillplats,
bord och bänkar samt bänkar finns i området. Byalaget är engagerade i
områdets skötsel och har utvidgat den klippta gräsytan och röjt bland
träd och buskar. Man har också satt upp bänkar i området och röjer sly
längs stranden. Jättelokan har etablerat sig i strandkanten och breder ut
sig.

42.4. Idrottsplatsen
En fotbollsplan med omgivande klippta ytor ligger centralt i samhället.
42.5. Friluftsbadet
Intill skolan ligger friluftsbadet med en öppen klippt gräsyta intill.
42.6. Lerjevallen
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Norr om Arkelstorp vid Lerjesön ligger strövområdet Lerjevallen. Intill
vägen mellan Skärsnäs och Axeltorp ligger en stor parkering varifrån
det utgår flera motionsspår, elljusspår och en strövstig runt den vackra
sjön. På andra sidan sjön finns en badplats och ett fritidshusområde. I
området finns flera grillplatser, bänkar och bord och en äldre skidbacke
som håller på att växa igen.
42.7. Park vid Limugnsvägen (namn okänd)
Liten öppen park med två fotbollsmål.
42.8. Liten park vid ICA parkeringen (namn okänt)
Liten parkyta intill parkeringen vid ICA med bänkar och bord. Ansluter
till grönstråket genom samhället längs bäcken.
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43 Vånga

43.3. Ivö klack

Nordväst om Ivösjön ligger samhället Vånga med det markanta skogsklädda vångaberget i väster. Byn är utspridd i odlingslandskapet mellan
skogsområdena på höjdsträckningarna i norr och väster och lutar ner
mot Ivösjön i sydöst. En parkmark finns vid badplatsen i söder med
badbryggor, lekplats, grillplats, bord och bänkar samt en parkering för
ca 10 bilar. I byn saknas publika parkytor men här finns kyrkogård,
begravningsplats och skolgård. Det är relativt svårt att ta sig ut till
strövvänlig skogsmark och byns gator och markvägar i odlingslandskapet spelar en viktig roll för friluftslivet. I sydväst på sluttningen av
Vångaberget finns en skidbacke med lift som är populär vintertid.

På norra änden av Ivön i Ivösjön ligger Ivöklack som är en kalkrik
höjdsträckning där det brutits kalk och kaolin under lång tid. Idag håller
det kuperade området på att växa igen med ungskog men fortfarande
finns branta kalkleror i sluttningar och i botten på det gamla brottet.
Vid stranden finns en badplats och rastplats med tak. En bred gångväg
leder upp till parkeringen med torrdass, informationsskyltar och soptunnor. Söder om klacken ligger ett stort bokskogsområde som är
skyddat som naturreservat? Här saknas strövstigar och den kuperade
och blockrika sluttningen är relativt svårtillgänglig.

43.1. Badplatsen

43.4. Brotorpet

Vid stranden av Ivösjön ligger Vånga badplats. En relativt stor gräsyta
klipps intill badplatsen och här finns flera lekplatsredskap med gungor,
rutschkana, lekredskap. Vid stranden finns en stor u-formad brygga,
bord- och bänkar samt grillplats. En parkering för ca 10 bilar ligger
uppe vid vägen och här finns även soptunnor.

Längst upp i norr i kommunen ligger naturreservatet Brotorpet och förbindelsen mellan Ivöskön och Raslången på kanotleden. Kanoterna tas
normalt landvägen mellan sjöarna och här finns även en parkering, informationsskyltar, rastplats med vindskydd, torrdass och dricksvattenförekomst. Området är attraktivt med stränder, varierade skogsmarker
med vildmarkskänsla. Skåneleden passerar också genom området.

Området är helt öppet och skulle bli mer attraktivt med planterade träd
och några buskgrupper.

43.5. Ekopark Raslången

På västra sidan av sjön Raslången som utgör gräns mot Olofströms
kommun har Sveaskog iordningställt en ekopark för att bevara de höga
Skidbacken ligger sydväst om samhället på Vångabergets sluttning. Det naturvärdena. Flera av skogsvägarna är öppna för biltrafik och här finns
är imponerande höjdskillnad mellan backens topp och botten. En skid- parkeringsmöjligheter och markvägar ner till rastplatserna vid Raslången. I de centrala delarna finns även hagmarker och ett gammalt torp
lift och servicehus ligger vid backen. Parkeringen är stor och rymmer
många bilar.
43.2. Skidbacken
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som är museum. Informationsskyltar finns uppsatta. Skåneleden och
kanotleden passerar området.
43.6. Böketorp
I södra delen av sjön Raslången ligger en vacker rastplats som kan nås
via kanotleden och skåneleden. Här finns också en parkering för 10
bilar med torrdass och informationstavla. Området är attraktivt för friluftsliv med sin vildmarkskaraktär och närhet till sjöarna. Topografin är
varierad och ger fina utblickar över sjöarna.
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