




Plan för grönstruktur (vidare kallad grönplan) är ett av de underlag som 
behövs för att Värnamo såväl idag som i framtiden ska vara en attraktiv, trygg 
och hållbar tillväxtkommun. Plan för grönstruktur är ett strategiskt dokument 
med kommunens ställningstaganden gällande grönstruktur och visar på 
riktningar och utvecklingsförslag. Detta är grönplan del två. Grönplan del två 
innehåller en inventering av Värnamo stads parker och naturområden. Även 
utvecklingsmöjligheter föreslås för att säkerställa en hållbar utveckling för 
stadens grönstruktur. Del två fungerar som planeringsunderlag och idébank. 
Utvecklingsmöjligheter som presenteras förmedlar inte ”såhär ska vi göra”, utan 
är endast förslag utifrån de strategier som tagits fram.  



Grönplanen utgår ifrån begreppet hållbar utveckling som defi nieras av de tre 
hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. Dimensionerna 
konkretiseras så att det blir en tydlig koppling till planens ämne grönstruktur. 
För att kunna arbeta med dimensionerna på ett eff ektivt sätt har fem strategier 
tagits fram. 

Del 2 utgår från del 1. I del två presenteras kvaliteter och brister som fi nns i 
stadens grönstruktur. Även utvecklingsmöjligheter diskuteras för att säkerställa 
en hållbar utveckling för stadens grönstruktur. Diskussion kring 
utvecklingsmöjligheter i del två utgår från de fem strategier som tagits fram. 
Strategierna är på så vis den röda tråden genom dokumentet. 

Inventeringen av Värnamo stads grönstruktur gjordes under 
perioden 2018-2019 och omfattar befi ntliga kommunalägda grönytor så som 
parker, naturområden och grönstråk (smala parkstråk eller naturmark mellan 
parker i tätorter). Syftet med inventeringen var att få ett bättre underlag för 
kommande planering och utveckling av Värnamo stad.

Plan för grönstruktur är uppdelad i två delar: 
Del 1, Överpripande del med bakgrund, mål och strategier
Del 2, Inventering och utvecklingsmöjligheter



Illustrationen ovan visar grönplanens fem strategier. Strategierna utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 



En digital enkät har funnits på kommunens hemsida under hösten 2018 -
våren 2019. Enkäten baseras på frågor från liknade enkäter som tagits fram av 
Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun och Kristianstad kommun. Utöver 
detta har skriftliga enkäter delats ut. 

105 invånare svarade på den digitala enkäten ”Min gröna plats”. Tyvärr har 
målgruppen 0-20 år inte fångats in i enkäten. Kompletterande dialog 
rekommenderas. Cirka 60 kommentarer och förslag har inkommit i enkätens 
öppna kommentarsfält från medborgarna kring kommunens grönstruktur och 
hur den kan bli bättre för dem. 

Bilderna ovan är från medborgardialog i Vråenparken, Värnamo stad. 

Bild: Inspirationsföreläsning med Martin Emtenäs i Värnamo. Foto: Linus Enochson.

Bild: Inspirationsföreläsning med Hannu Sarenström i Värnamo. Foto: Linus Enochson.



Ord som vägde tyngst i enkäten.



I Värnamo syns ett mönster kring att de svarande placerat ut sina gröna platser vid Apladalen, Osudden, 
Borgen och Prostsjön.





I grönplanen delas Värnamos stads parkytor in i tre olika kategorier: närpark, 
stadsdelspark och större natur- och rekreationsområde. Detta för att erbjuda både 
god tillgång och varierat innehåll. Utöver de tre kategorierna fi nns fl era 
grönområden, stora och små, som binder samman parker och bildar stadens 
grönstruktur. 

Närpark: Mindre park som bör fi nnas inom nära avstånd från bostad, arbetsplats, 
äldreboende, förskolor och skolor. Närparken ska erbjuda ett enklare basutbud av 
funktioner så som plats för möte, vila och enklare lek. 

Stadsdelspark: En stadsdelspark är större och ska innehålla fl er funktioner än en 
närpark och ska lokaliseras så de har ett större upptagningsområde än närparken. 
Stadsdelsparken riktar sig främst till boende inom stadsdelen men ska erbjuda 
kvaliteter som gör dem attraktiva för hela staden. 

Större natur- och rekreationsområden: I Värnamo stad ska det vara nära till större 
natur- och rekreationsområden. Större natur- och rekreationsområden ska erbjuda 
större sammanhängande områden där du kan få en andningspaus, njuta av naturen 
eller motionera. 



    



Borgenkilen ansluter staden via Borgenområdet. Kilen är nära många boenden och 
har potential för vidareutveckling. Idag har kilen otydliga länkar in mot 
bebyggelsen. Borgenområdet är ett viktigt rekreationsområde för hela staden. 
Kilen har skogskaraktär och öster om gröndalsleden övergår karaktären till äldre 
äng- och betesmark med vidkroniga stora lövträd där ek dominerar. Vid planering 
intill Borgenkilen bör karaktären förstärkas in mot stadens centrala delar, till 
exempel längs med Sveavägen. 

Nära många boenden och används fl itigt för närrekreation. Potential för 
vidareutveckling fi nns. Idag har kilen svag koppling med centrum. Gröndalkilen 
tar sin början i barrskogsområdena väster om Gröndalssleden. Flera 
sammanhängande parkområden genom stadsdelen har denna karaktär som 
sträcker sig ända in till Folkets park. Vid vidare utveckling av parker och 
grönområden i området bör denna skogskaraktär behållas och utvecklas för att 
skapa en visuellt och ekologiskt sammanhängande grönstruktur.  

Bilden till vänster visar sex stycken utpekade gröna kilar i Värnamo stad.



Kilen är osynlig och otillgänglig. Kilen är viktig vid framtida utvidgning av 
staden. Sörsjön med sina intilliggande rekreationsområden (koloniområden och
ridanläggningar) har stor potential att vidareutvecklas. Kopplingarna in till staden 
är idag otydliga och behöver stärkas. Området har en god variation gällande 
naturtyper och småskaliga verksamheter. Vid framtida exploatering kommer detta 
området vara viktig för att tillgodose behovet tätortsnära natur och rekreation. 
Pålabobäcken är ett viktigt element i Sörsjökilen. 

Har en ”vild” och naturpräglad karaktär. Barrskog med tall och gran dominerar. 
Även lövträd så som al, sälg och björk fi nns. Finnvedsvallen, Ljusseveka 
idrottsområde och området runt Prostsjön är målpunkter som lockar många 
besökare. Kilen är väldigt viktig, i samband med att staden förtätas ökar också 
behovet av rekreation. Fler människor ger fl er behov att tillgodose. 

Ett av stadens fl itigast nyttjade rekreationsområden med stora kulturvärden. Stor 
variation av öppet och slutet landskap. Här fi nns också fl era olika 
vegetationstyper. Kilen har god kontakt med centrum. Osudden, Vandalorum och 
Apladalen är målpunkter som drar många besökare. Upplevelsen av odling- och 
kulturlandskap kan förstärkas ytterligare in mot stadens centrala delar. Kilen 
omfattar även Vidösterns västra och östra sidor mot Åminne och Tånnö.  
Vid exploatering vid Vidöstern är detta en viktig länk mellan stad och landsbygd. 

Kilen är nära många boenden, men når inte speciellt långt in i staden. Tätortsnära 
natur med skogskaraktär. Vråenkilen har ett stort naturvärde då den ger 
naturkänsla och rekreation till Värnamos östligaste bostadsområden.
Grönstrukturen med skogskaraktär kan stärkas ytterligare intill naturliga stråk så 
som gång- och cykelvägar. På så sätt kan stråket komma längre in i staden. En 
stark avdelande barriär i Vråenkilen är Europaväg 4. 



Borgen - Österås/Norregård - Österåsparken – Åsenvägen - Gröna Lunden – 
Folkets park. GC-vägar följer huvudsakligen grönstråket. En önskvärd fortsättning 
är att utveckla gröna kvalitéer längs Götavägen - Sveavägen mot sjukhusområdet 
och vidare söder ut.

Borgen - Norra Gröndal / Söderåsparken - Folkets park. GC-vägar följer 
huvudsakligen grönströket. Stråket delar sig i fl era armar men samlar sig vid 
Folkets park. 

Alandsryd – Sörskog - Bolaskogen – Folkets Park. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket. Stråkets många armar kopplar samman fl era av de nord/sydgående 
stråken. 

Sörsjö – skogen vid sjukhuset - Hornaryds industriområde -  Karlsskog - 
Bolaskogen - Folkets park. Idag har stråket bristande GC-vägsförbindelse. Stråket 
har sin början söder om väg 27 väster om sjukhuset. Hornaryds industriområde är 
idag en stor barriär i stråket. 

Vidöstern - Apladalen – Luddö Källa – Åbroparken/ Enehagsparken – Tinas Ö/ 
Prostsjön – Finnvedsvallen – Ågårdsparken / Ljusseveka. GC-vägar saknas längs 
med stora delar av Laganstråket, framförallt norr om centrum. Lagan utgör 
ryggraden i stadens grönstruktur. Stora rekreativa och ekologiska värden. 

Bilden till vänster visar Värnamo stads gröna stråk och noder. 



Bäckaskog – Grönstråk öster om Nydalavägen – Krycklebäcken. Vid Vråenvägen 
delar sig stråket i armar. En vidare längs Vråenvägen mot Vråenparken och en 
vidare längs bäcken mot Lagan. GC-vägar följer huvudsakligen grönstråket.

Vråenskogen – Vråenparken - Storgatan. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket. Gröna kvalitéer bör utvecklas eftersom stråket idag inte är komplett. 

Bredasten – Skogsfållen/ Exposkolan – Rörstorpsskolan/ 
Blomstervägen - Rörstorpsgatan - Apladalen. GC-vägar följer huvudsakligen 
grönstråket.

Alandsryd - Pålabobäcken – Sörskog – Krögareparken -  Hornarydsparken – 
vidare längs Pålabobäcken mot Sörsjö. GC-vägar följer grönstråket.
Ett av stadens mest sammanhängande stråk. 

Helmershus – Mosslelund – Libanonparken/ Järnvägen – Sågareliden – 
Viadukten. GC-stråk i vissa delar. Stråket är bristfälligt med fl era luckor.

Foto: Linus Enochson.



Bild: Norra Djurgårdsstaden. Bild från Stockholms stad.  



Bild: Norra Djurgårdsstaden. Bild från Stockholms stad.  



Grönstrukturen i varje områdesindelning ger förutsättningarna för den 
övergripande grönstrukturen i hela staden. Totalt har 57 parker och 
grönområden för rekreation studerats. Storlek, innehåll och vistelsevärden 
varierar mycket från park till park. Även tillgången till rekreativa parker och 
naturområden varierar kraftigt mellan områdesindelningarna. 

Översiktskarta som visar de parker och naturområden som ingått i inventeringen av parkekvaliteter. 



I grönplanen delas Värnamos stads parkytor in i tre olika kategorier: närpark, 
stadsdelspark och större natur- och rekreationsområde. Detta för att erbjuda både 
god tillgång och varierat innehåll. Utöver de tre kategorierna fi nns fl era 
grönområden, stora och små, som binder samman parker och bildar stadens 
grönstruktur. 

Närpark: Mindre park som bör fi nnas inom nära avstånd från bostad, arbetsplats, 
äldreboende, förskolor och skolor. Närparken ska erbjuda ett enklare basutbud av 
funktioner och vägen till närparken ska vara utan barriärer för yngre barn.

Stadsdelspark: En stadsdelspark är större och ska innehålla fl er funktioner än en 
närpark. Stadsdelsparken ska lokaliseras så den har ett större upptagningsområde 
än en närpark. Stadsdelsparken riktar sig främst till boende inom gångavstånd till 
parken men ska också erbjuda kvaliteter som gör den attraktiv för hela staden. 

Större natur- och rekreationsområden: I Värnamo stad ska det vara nära till större 
natur- och rekreationsområden. Större natur- och rekreationsområden ska erbjuda 
större sammanhängande områden där du kan få en andningspaus, njuta av naturen 
eller motionera. Tack vare att staden är byggd på ett varierat landskap med olika 
naturmiljöer kan natur- och rekreationsområdena erbjuda fl era upplevelsevärden.

Sociotopvärden: närpark Sociotopvärden: stadsdelspark Sociotopvärden: större natur 
och rekreationsområde

Värnamo stads parker och naturområden har inventerats enligt inventeringsmodell 
från Gröna, sköna Värnamo (2007) (se modell på sista sidan). 
Inventeringsmodellen har bidragit till en tydlig indikation kring dagsläge och 
utveckling. Inventeringen visar på ett tydligt sätt att parkerna i Värnamo förlorat 
både sociala och ekologiska värden. Medelvärde 2007 var 6,7 av 14. Idag är 
medelvärdet 5,9 av 14 enligt inventeringsmodellen.  Även när man tittar tillbaka 
på inventering och underlag från Värnamo Grönplan (1991) ser man samma 
utveckling. Denna utveckling kan förklaras med att det saknas strategiskt 
långsiktigt arbete med stadens grönstruktur. I den mån man har tittat på tidigare 
underlag har fokus legat på den enskilda parken eller grönytan och inte helheten.

I Värnamo grönplan (1991) klassade stadens parker i:
I. Omistliga
II. Värdefulla
III. Viktiga, men kan efter moget övervägande delvis användas till annat. 

Denna klassning ska ligga till grund för kommunens framtida ställningstaganden. 
I det fall friytor överförs till andra ändamål ska resterande friytor i grannskapet 
ges en kvalitetshöjning som motsvarar förlusten. 

Värdering enligt Gröna, sköna Värnamo (2007):  
En värdering av parker utifrån parkkvaliteter har gjorts enligt en denna metod. 
Maximalt kan ett område få 14 poäng där varje poäng utgår ett konkret innehåll 
eller värde. Inventeringsmallen fi nns på sista sidan i detta 
dokument. 





Stadskärnan är den stadsdel som är sämst försörjd med grönytor. Det gröna 
existerar främst i form av gatuträd och diverse blomsterutsmyckningar. Det fi nns 
också en del hårdgjorda allmäna ytor så som torg och gator som fungerar som 
viktiga aktivitets- och mötesplatser. Dominerande grönstruktur är årummet längs 
med ån Lagan.  

Lagan och angränsande grönytor är viktiga delar i stadskärnans 
grönstruktur. Lagan bidrar både med rekreation och biologisk mångfald. Årummet 
längs Lagan genom centrum är också en viktig del sett ur ett kulturellt perspektiv. 
Lagan är ett av stadens mest unika karaktärselement. Årummet har stor potential 
som inte utnyttjas fullt ut idag. 

Det fi nns inga vilda naturområden inom stadskärnan men 
Laganstråket förbinder stadskärnan med natur- och rekreationsområden så som 
Apladalen, Osudden och Prostskogen. Stadskärnans befi ntliga grönstruktur är 
mycket värdefull på grund av den begränsade tillgången. 

I takt med att Värnamo stads centrala delar växer och förtätas fi nns 
behov av bättre tillgänglighet till befi ntliga parker. 
Det handlar främst om att förbättra och utveckla befi ntliga 
områden och föra in mer grönska i gaturummen. Vattenkontakten bör 
utvecklas.  

De parker och naturområden som fi nns bör utvecklas med fl er funktioner 
och vistelsevärden över hela året, kvällstid såväl som dagtid.

Grönstrukturen bör stärkas ytterligare längs med 
stråk så som gång- och cykelvägar. Lagan är ryggraden i grönstrukturen 
och bör prioriteras.

Lagan och dess värden bör synliggöras ytterligare. Laganstråket ska vara 
ett tydligt rekreationsstråk med berikande grönska som 
förbinder stadskärnan med andra delar av staden.

Spara de stora träden och plantera nya intill gång- och 
cykelvägar. Även funktioner såsom dagvattendammar och 
regnbäddar kan utvecklas i stadens centrala delar.

Bild: Tillfällig möblering i Värnamo stad. Foto: Linus Enochson.  



Park med anor från 1920-talet. Då en promenadpark och idag 
en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. 
Åbroparken är stadens enda stadspark och ligger i ett 
attraktivt läge intill Lagan och Åbron. Trots det centrala läget 
kan parken upplevs som avskild. Detta på grund av barriärer 
så som höjdskillnad och trafi kerade gator. 

I parken fi nns skatepark, prydnadsplanteringar, stora träd 
och sittplatser. Skateparksdelen används fl itigt av 
skateboardåkande barn och ungdomar i olika åldrar. 
Förutom skateparken har Åbroparken lågt nyttjande med 
tanke på parkens centrala läge. Senaste åren har parken 
aktiverats när det har varit evenemang, vilket främst är 
under sommarhalvåret. I samband med att staden 
utvecklas och förtätas måste Åbroparken tåla ett högt 
nyttjande, till exempel plats för evenemang.                                                                                                                                       
                                                                                                   

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, 

odling, picknick och promenad.  



Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken är en viktig plats i 
Värnamo stad på grund av det centrala läget. Stadskärnan har brister när 
det gäller anlagda parker/grönområden. 

Mer upplevelsevärden. Satsa på att utveckla fl er funktioner, aktiviteter 
och parkkaraktärer. Förutom skateparken inbjuder inte Åbroparken till 
längre vistelse. Tillgängligheten till vattnet bör förbättras.  

Kopplingen till Lagan är viktig. Det är främst den som gör 
Åbroparken intressant. Årummet som också innefattar Åbron, 
Enehagsparken, Storgatan, Pelikanen och Färgarens ö bör upplevas som 
en helhet, till exempel genom sammanhängande gestaltning. 
Önskvärt vore också en bättre gång- och cykelförbindelse söder och norr 
ut. 

Parken måste vända sig bättre mot staden med tydliga 
entréer. Genom att synliggöra de kvaliteter som årummet har kan också 
stadens identitet stärkas. Det är intill Lagan och Åbron som Värnamo 
vuxit fram.

För att stärka den biologiska mångfalden kan 
vegetationen varieras ytterligare samt slänter mot Lagan 
utvecklas och ger större variation över året. 



Enehagsparken tillsammans med Åbroparken utgör en viktig 
länk i Laganstråket som sträcker sig mellan Ljussevekaleden 
i norr till Osudden i söder. 

Enehagsparken är en traditionell gräsmattepark innehållande 
planteringar, sittplatser, träd, vattenspegel och gång- och 
cykelväg. Parken har ett mycket attraktivt läge, mitt i 
stadskärnan, med en fi n utsikt över Lagan. Det är en plats 
som många ser och upplever dagligen. Trots att parken har 
ett centralt och attraktivt läge är nyttjandet lågt. Formspråket 
är enkelt. Enehagsparken får sin karaktär från 
Missionskyrkan i norra delen av parken. Öppenheten, det vill 
säga avsaknaden av inramning, gör att 
användningsmöjligheterna för parken minskar. Intill 
Enehagsparken ligger också Åbron och Åbroparken, vilka 
återspeglar stadens historia och är viktiga karaktärselement. 

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte.  



Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken är en viktig plats i 
Värnamo stad, många som passerar här på grund av det centrala läget. 
Tillsammans med Åbroparken kan ytan bli mer tydlig. Tillgängligheten 
till vattnet bör förbättras. 

Stärka de kvaliteter som Lagan tillför stadsrummet. Förslag är att 
utveckla möjlighet till bättre vattenkontakt, till exempel terrass i 
österläge för eftermiddagshäng.

Parken är en viktig del i stadens gröna nätverk längs Lagan och bör stär-
kas som urbant vistelserum. Parken kan utvecklas som målpunkt i 
Laganstråket och i stadsstråket. Kopplingen till Lagan är viktig. Det 
är främst den som gör Enehagsparken intressant. Årummet som också 
innefattar Åbron med Storgatan, Färgarens ö samt Åbroparken bör 
upplevas som en helhet, till exempel genom sammanhängande 
gestaltning.

Synliggör de kvaliteter som årummet har. Genom att 
synliggöra Lagan ytterligare kan också stadens identitet stärkas. Det är 
intill Lagan och Åbron som staden växt fram. 

För att stärka den biologiska mångfalden kan 
vegetationen varieras ytterligare samt slänter mot Lagan 
utvecklas och ger större variation över året. 



Liten prydnadspark i korsningen Brogatan/Pilgatan. Parken 
avgränsas med en klippt häck mot norr, stora träd i väster 
och klippt gräsmatta i söder. I parken fi nns sittplatser, 
blommande buskar och vintergröna växter. Platsen har idag 
lågt nyttjande. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Eftersom stadsdelen har brist på grönytor är denna 
prydnadspark viktig för området. Parken bör bli mer tillgänglig som ett 
grönt och attraktivt vardagsrum.

Parken bör gestaltas om och få en bättre funktion än den har idag. Fler 
kvaliteter som får människor att stanna upp, betrakta och slå sig ner en 
stund. 

Parken bör stärkas som målpunkt, till exempel genom utmärkande 
element som gör parken mer unik. 

Utveckla en identitet. För att parken ska vara i människors medvetande 
behövs något unik tillämpas på platsen, kan till exempel vara 
planteringar, konst eller ljussättning.

För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fl er blommande 
träd och växter planteras. De stora träden erbjuder skugga under soliga 
dagar.

Bild: Ulla molins trädgård, Höganäs. Foto:Anna Andréasson.



Parken är främst en närpark för omkringliggande villor och 
fl erfamiljshus. Parken omges av trädgårdar och har potential 
till att bli en intim och trevlig grön lunga. En stor tillgång 
är att parken ligger väl skyddad från störande trafi k. Parken 
innehåller en sluttande gräsmatta, lekplats, buskage och 
stora träd. Sluttningen kan användas som pulkabacka på 
vintern. Nyttjandet är lågt. Få känner till denna plats, då den 
ligger dold mellan villorna. Närliggande förskola 
använder ibland platsen. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Parken är viktig för de boende inom området. Detta eftersom 
stadskärnan har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. 

De kvaliteter som fi nns i parken bör utvecklas. Parken skulle kunna få 
mer vegetation för en tydligare rumslighet och fl er naturliga lekmiljöer. 
Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. 

Idag upplevs parken väldigt isolerad inne bland 
bebyggelsen och det är få som känner till den. Tydligare entréer och 
kopplingar in till parken bör utvecklas. 

Parken bör synliggöras, till exempel genom skyltning eller 
markbekägging som inbjuder till att besöka platsen. Närliggande 
förskolor bör tas extra i beaktande vid omgestaltning.

Bevara och plantera fl er stora träd för klimatreglering. Närliggande 
villaträdgårdar saknar stora vegetationsvolymer.



Grönytan ligger inklämd i bebyggelsen vid 
Lagastigen. Grönytan har idag ingen tydlig funktion, utan 
upplevs som en restyta.



I dagsläget fi nns få anledningar att gå hit. Kommunen bör 
fundera över funktion och mening. 

Fler stora träd kan planeras längs Lagastigen.

Grönytan ingår inte i något stråk i staden. 

Viktigt med informationsinsatser vid eventuell omgestaltning. 
Medborgarna ska veta vad som sker och varför. 

Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare på ytan och längs 
Lagastigen. Detta genom att till exempel anlägga dagvattendamm eller 
plantera fl er stora träd och utveckla ängsmark. 

Bild: Dagvattendamm. Foto: VA-Syd.



Liten kuperad park med klippt gräsmatta och naturmark. 
Genom parken rinner Krycklebäcken som ger parken 
karaktär och kvalitéer för såväl människor, djur och växter. 
Genom parken fi nns också gång- och cykelväg. 
Parken har idag lågt nyttjande. Parken används främst som 
genomfart/genväg för fotgängare och cyklister.  

: 
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark. Detta gör 
denna park till en viktig plats som närpark. Krycklebäcken bör 
tydliggöras. Det är få platser i staden som erbjuder direktkontakt med 
vatten, vilket denna plats gör.  

Fler upplevelsevärden. Ett förslag för att öka parkens attraktion är att 
förstärka platsens lummighet genom plantera fl er arter av träd och 
buskar. Bänkar kan också placeras i goda lägen för att höja 
parkkänslan och inbjuda till att stanna upp en stund. 

Parken kan utvecklas ytterligare som målpunkt i stadens nätverk av 
mötesplatser. Ytan bör kopplas tydligare till befi ntliga gång och
cykelvägar. Parken ligger idag mitt emellan Prostsjöområdet och 
Apladalen.

Utveckla en identitet. Förslag är att synliggöra platsen med något 
exklusivt upplevelsevärde. Detta gör att platsen får en starkare identitet. 

Den biologiska mångfalden och parkens klimatreglerande funktion kan 
utvecklas ytterligare genom att plantera fl er träd och buskar.

Bild: Rhododendronplantering. Foto: Linus Enochson.





Extra fokus på att utveckla stadsdelsparkerna Vråenparken och 
Nylundsparken gällande tillgänglighet, funktion, entréer och kopplingar 
till övriga grönområden och stråk.  

De parker och naturområden som fi nns bör utvecklas med fl er funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadelsparkerna har prioritet. 

Bygga vidare på karaktären som Vråenskogen utgör och låta den komma 
in mer i staden. Stärk grönstrukturen intill stråk så som 
gång- och cykelvägar. Kopplingarna mellan park- och naturområden kan 
stärkas med fl er rekreativa värden. 

Förbättra entréer och informera om naturens nyttor och funktioner. I 
stadsdelsparkerna Vråenparken och Nylundsparken bör äldre- och 
ungdomsperspektivet framträda tydligare eftersom det idag till stor del 
saknas. 

Utveckla fl er nyttor! Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befi ntliga 
grönytor. Fler träd kan även planteras längs gång- och cykelvägarna. 
Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 



Vråenparken är en stor gräsmattepark och har ett 
centralt läge i Vråen, nära både skola och förskolor. 
Vråenparken fungerar som stadsdelspark för ett stort antal 
människor, där många bor i fl erfamiljshus. 
Vråenparken tillhör 70-talets stadsplaneideal, där bostäder, 
service, gång- och cykelvägar är separerade från biltrafi ken. 

Trots parkens stora storlek är funktionen till stor del oklar 
och nyttjandet relativt lågt. Ytan känns tom och öde. Idag 
innehåller Vråenparken en pulkabacke, hundrastgård, plats 
för bollspel, några stora träd och en björkallé med 
kulturhistoriskt värde. Runt om parken fi nns asfalterade 
gång- och cykelvägar och bilvägar. Många fotgängare och 
cyklister som passerar förbi parken dagligen.

: 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.  



Vråenparken är med sitt strategiska läge en viktig park för boende och 
verksamheter i området. Tydliga entréer till parken och tydliga 
rumsbildningar bör utvecklas. Vråenparken är också en 
stadsdelspark, vilket betyder att fl er funktioner måste utvecklas. 

Utveckla Vråenparken med mer innehåll och funktioner för såväl 
människor, djur och växter. Det fi nns redan planer på att utveckla delar 
av parken med regnbäddar, plats för möten, fysisk aktivitet, 
rekreation och lek. 

Vråenparken bör kopplas ihop ytterligare med de gång- och cykelvägar 
som fi nns i anslutning till parken och stärkas som målpunkt/ 
stadsdelspark.  

Dialogmetoder kan utvecklas i syfte att skapa ökad mångfald och social 
sammanhållning i stadsdelen. En metod för att öka den sociala 
sammanhållningen kan vara att utveckla stadsodling. Vråenparken kan 
också ge pedagogiska värden, till exempel att det fi nns information om 
de nyttor som regnbäddarna tillför platsen och området. 

Utveckla fl er ekosystemtjänster i Vråenparken så som  regnbäddar och 
ett varierat artval av träd och buskar. 



Trevlig park med fi n lekutrustning, öppna gräsytor och 
sparade skogsdungar med naturmark. I parken fi nns en 
lekplats med god rumsbildning och växtlighet. Parken har 
direktkontakt med Vråenskogen och ligger helt separerad 
från biltrafi k. Lekplatsen kan upplevas som något 
privatiserad av kringliggande villor. Tydlig entré saknas. 

Parken används mest som närpark av de närboende. I 
parken fi nns sittplatser med bord och växlighet för att ge 
avgränsade rum i parken. Naturmarken sköts idag med 
enstaka röjningar. I anslutning till parken fi nns två 
obebyggda villatomter i form av gräsytor. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Utan god lokalkännedom är det svårt att hitta till park- och naturområdet. 
Tydlig entré och koppling från Växjövägen och vidare mot Vråenskogen 
kan stärkas ytterligare. Idag fi nns ingen entré från Växjövägen. 

Utveckla med mer innehåll och funktioner för såväl människor, djur och 
växter.

Kopplingen mellan Vråenskogen och Växjövägens gång- och cykelväg 
kan utvecklas.  

Parken behöver synliggöras för att inte upplevas som privatiserad av 
kringliggande villor. Informera närboende om vikten av ängsmark, 
biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som park- och 
naturområdet bidrar med.

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare. Detta kan göras 
genom att låta någon del av den klippta gräsytan omvandlas till 
ängsmark. Även ett mer variationsrikt artval av träd och buskar kan 
planteras. Död ved och stenrösen kan också placeras ut som faunadepå.



Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Entréer bör tydliggöras och i fl era fall kan nya och befi ntliga stigar 
utvecklas. Delar av de befi ntliga stigarna kommer att försvinna i och med 
en ny förskola i området. 

Bevara naturmarkskaraktären och öppna upp fl er möjligheter till 
promenad genom naturområdet. Skogen i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer. Förslag till utveckling av området kan vara att jobba med 
huggning och röjning för att skapa spänning mellan öppna och slutna 
rum. 

Säkerställ kopplingar till Vråenskogen genom att anlägga tydligare 
stigsystem i området. Även plantera ett mer varierat artval av träd och 
buskar eller ängsmark i naturområdets västra del för att stärka den gröna 
kil som naturområdet utgör. 

Arbeta med att förbättra och synliggöra nya kopplingar och entréer. 
Även arbeta med informationsinsatser till närboende när området 
förändras med ny förskola. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till 
exempel genom att plantera ett mer varierat artval av träd och buskar i 
området eller utveckla ängsmark i naturområdets västra del. 

Bild: Smal skogskorridor. Foto: Linus Enochson.



En liten grön lunga, till största delen bestående av 
naturmark, inklämd i villabebyggelsen. Parken har idag inte 
direkt någon funktion, utan känns mer som en ödetomt. 

: 



Bör fundera på ytans funktion och mening. Ny entré från 
Malmstensvägen kan utvecklas. Detta så att parken upptäcks och kan 
användas. Idag är den väldigt anonym och kan upplevas som privat. Ett 
annat alternativ är att sälja marken och bygga på den. Parktillgången i 
området är god. 

Ett förslag är att utveckla en stig från Malmstensgatan till Karl 
Johansgatan. 

Idag är parken inte kopplad till någon annan park eller 
naturområde. En ambition kan vara att Viktoriaparken blir en länk mellan 
Nylundparken och Magnusskogen.

Synliggöra entréerna.

Utveckla vegetation för klimatreglering.

Bild: Ädellövslund. Foto: Linus Enochson.



Varierad park med naturmark, lekplats, bord och bänkar,
pulkabacke och öppna ytor för aktivitet så som fotboll. Ytor 
och utrustning upplevs slitna. Vid lekplatsen har 
buskar använts för att skapa rumsbildning och skydd. 
Parken används huvudsakligen för lek. 

Parken har olika parkkaraktärer. Här fi nns naturmark och 
traditionell parkmark. Många fotgängare och cyklister 
passerar här. I och kring parken fi nns ett gång- och 
cykelstråk. Ingen biltrafi k fi nns i anslutning till parken. 
Runt om parken är det villabebyggelse från 70-talet. 

En stor tillgång är att parken ligger väl skyddad från 
störande trafi k. 

: 

Stadsdelspark ska innehålla plats för lek/ 
fysisk aktivitet, vila, odling, picknick och 

promenad.  



Nylundsparken är en viktig målpunkt för de boende i området. 
Parken är en stadsdelspark, vilket betyder att fl er funktioner måste till 
och befi ntliga bör uppgraderas. 

Parken och dess ytor ska aktiveras mer. Parken skulle bli trevligare om 
fl er rum defi nierades utan att förstöra dagens funktioner. Utveckla 
aktiviteter för en bredare målgrupp och ge besökaren fl er skäl till att 
stanna här utöver lekplatsen.

Koppling från Nylundsparken och grönytan vid Ingelundsvägen kan 
stärkas ytterligare. Idag utgör Vråenvägen en stark barriär. Även
koppling till Nylundsstråket  kan stärkas ytterligare.  

Utveckla regelbunden dialog kring platsens utveckling och drift med 
boende inom området. Entré från Vråenvägen bör synliggöras ytterligare. 

Fler stora träd kan planteras. Detta eftersom närliggande 
villaträdgårdar är för små för att kunna ha stora träd. 
Även ängsmark kan utvecklas på någon del av den klippta gräsytan. 



Parken består av ett naturmarksparti och en mer 
parkliknande del med träd och klippt gräsmatta. 
Parken omges på tre sidor av gator med trottoarer, så 
många av de närboende passerar här. 

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Bevara parken som en grön lunga mellan Nylundparken och 
Vråenskogen. Parken ska fungera som entré till Vråenskogen. 

Förslag är att stärka ytan med naturkaraktär. Artrik fl erskiktad 
ädellövslund med rikt fältskikt bör vara målbilden. 

Grön koppling från Vråenskogen mot Nylundsparken bör stärkas 
ytterligare. 

Koppla ytan tydligare mot Vråenskogen.

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och placera ut död ved och stenrösen. 

Bild: Varierat fältskikt. Foto: Linus Enochson



Liten gräsmattepark intill Vråenskogen vid 
villabebyggelse. Parken används främst för lek och är en 
närpark för omkringliggande villor. 

: 
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Utan god lokalkännedom är det svårt att hitta till parken intill 
Vråenskogen. Entré från Vråenskogen kan utvecklas. 

Integrera lekplatsen i skogsmiljön. Parken skulle kunna få mer 
vegetation för mer intim känsla och fl er naturlika lekmiljöer. 
Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. 

Koppling till natur- och rekreationsområdet Vråenskogen kan utvecklas.

Synliggör parken från Vråenskogen/ elljusspåret. Förslag kan vara att 
plantera in en överraskning mellan parken och Vråenskogen, något som 
man ser från båda hållen, till exempel blommande träd. 
Informationsinsatser till närboende är viktiga vid omgestaltning eller 
utveckling av ängsmark. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och plantera mer träd. 

Bild: Överraskning. Foto: Linus Enochson.



Två sparade bitar naturmark med varierad topografi  inne 
bland villabebyggelsen. Inom naturmarken fi nns tall, ek, 
bok och andra lövträd. Här fi nns också ett litet berg, stigar 
och spår av lek. Inga lekredskap, bänkar eller andra 
arrangemang fi nns här, utan det naturmarken som bjuder på 
förutsättningarna.

: 
Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte.  



Ytan bör bevaras som den är. Parken ska fortsätta vara en park där det är 
naturens förutsättningar som bjuder in till aktivitet. 

Parken ska ha kvar sin unika karaktär med storvuxna bokar, ekar och 
andra lövträd. Förslag är att parken kompletteras med mer träd i 
brynzonen för att skapa en mer skyddad skogsinteriör.

Koppling till gång- och cykelväg intill Julias väg, 
Vråenskogen och Nylundsparken är viktig. Ytan ingår i Nylundskilen, 
vilken bör förstärkas med naturkaraktär längs hela Julias väg.  

Synliggör platsens unika karaktär med berget, bokarna, ekarna och de 
andra lövträden. Förslag är att belysa träden och berget under årets 
mörka dagar. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel kan 
fl er träd och buskar planteras och död ved placeras ut för lek och 
faunavård. 

Bild: Ljussättning. Foto: Linus Enochson. 



Ytan används sannolikt mycket lite. Parken består av en 
klippt gräsmatta.  

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Om användbarheten ska förbättas behövs en omgestalning.  Ett annat
alternativ är att sälja marken och bygga på den. Parktillgången på 
Nylund är god. 

Funktionen och användbarheten skulle förbättras väsentligt om ytan fi ck 
en rejäl rumslig avgränsning mot den omgivande gatan med hjälp av en 
kraftig plantering med träd och buskar. Ytan kan med en god 
gestaltning fungera som entré till bostadsområdet.

Samspel med naturmarken norr om parken kan förbättras. Detta genom 
att till exempel utveckla en ängskaraktär till platsen. Något man bör 
fundera på är den smala naturremsan i sydvästs funktion och mening. 

Genom att till exempel utveckla ängsmark kan områdets 
karaktär stärkas ytterligare. Naturmarken i norr präglas också av 
ängsmark. Om ängsmark ska utvecklas på platsen behövs 
informationsinsatser. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och plantera fl er träd och buskar.

Bild: Ängsmark, Lawn project SLU. Foto: Maria Ignatieva.



Naturområde bestående av skogs- och ängsmark. 
Naturmarken används troligen i begränsad omfattning för 
främst lek och promenad. Idag slås ängsytorna på 
sensommaren, vilket är en lagom skötselnivå. Här fi nns tre 
registrerade fornlämningar i form av stensättningar/gravar.

Ängsmarken bidrar till att stadsdelen får en variationsrik 
karaktär och bidrar till biologisk mångfald. Miljöer med ett 
rikt växt- och djurliv är miljöer som vi människor tilltalas 
och mår bra av.

Sydöst, en bit bort, ligger Vråenskogen med elljusspår. 

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Bevara karaktären. Man skulle kunna aktivera naturområdet och dess 
ytor mer, samt fundera över funktion och mening. 

Naturområdet kan utvecklas. Genom att bevara och 
utveckla olika typer av naturområden skapas ett brett spektra av 
livsmiljöer för växter och djur, vilket bidrar till biologisk mångfald. 

Koppling till Vråenskogen kan stärkas ytterligare. Även 
entré från Ugglegatan kan utvecklas. Fler skäl till att stanna här bör 
skapas. 

Utveckla platsens identitet! Informera närboende om vikten av 
ängsmark, biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som 
naturområdet bidrar med. Även fornlämningarna skulle kommunen 
kunna informera om. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att plantera ett mer varierat artval av träd och buskar. Även död ved kan 
placeras ut för lek och 
faunavård.

Bild: Informationstavla. Foto: Linus Enochson



Parken består av öppen gräsmattepark, varav en del är 
bollplan och en del är naturmark. En trädplanterad 
bullervall ger skydd mot Nydalavägen, vilken är en tungt 
trafi kerad väg. Parken används sporadiskt för bollspel, 
pulka och lek. Ytans läge i utkanten av staden gör att den 
främst fungerar som närpark för omkringliggande villor. 

Genom parken fi nns också gång- och cykelväg, vilken 
leder vidare mot Bäckaskog med vackra öppna/halvöppna 
marker. Flera som promenerar den så kallade 
”Bäckaskogsrundan”. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken skulle kunna få bättre rumsbildningar och på så sätt upplevas som 
mer tydlig. 

Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer och fundera på den 
västra parkbitens funktion och mening. Förslag är att utveckla 
vegetation och mer kuperad topografi  för att göra platsen mer spännande 
och attraktiv. 

Koppling från parken till Julias väg skulle kunna stärkas ytterligare med 
träd eller ängsmark. 

Informationsinsatser är viktiga vid omgestaltning eller utveckling av 
parkmarken. Informera om kringliggande rekreationsstråk, till exmpel 
”Bäckaskogsrundan” på så vis blir parken en målpunkt för det rekreativa 
nätverket i området. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett variationsrikt artval av träd och buskar. 



Parken består av stor öppen gräsmattepark och av 
naturmark. En kvalitet är Krycklebäcken som rinner längs 
med parken/ naturområdet. Idag saknas dock 
vattenkontakt med bäcken. Området är en skyddszon 
mellan bostadshusen på Törnskatevägen och 
verksamheterna vid Nydalavägen. Området används främst 
för lek, pulka och bollspel. Nära parken ligger Nylunds 
förskola, vilka använder parken för kojbygge, lek och 
dylikt. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Det är svårt att hitta till parken utan god lokalkännedom. Förslag är att 
göra en tydlig entré från Julias väg som leder besökaren in till platsen. 

Den biologiska mångfalden kan stärkas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett större artval av träd och buskar. Fler träd 
och buskar bidrar också till att parken får en tydligare och mer intima 
rumsbildningar. Även vattenkontakt till Krycklebäcken bör utvecklas. 

Koppling från parken till Julias väg kan stärkas ytterligare, till exempel 
genom en tydlig entré. Även koppling i norr mot Bäckaskog kan 
utvecklas. 

Förslag är att samtala med närliggande förskola, vad de ser för 
pedagogisk utvecklingspotential inom parkområdet.

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark och ett variationsriks artval av träd och buskar.

Bild: Bäckstråk. Foto: Linus Enochson



J



Rörstorp består främst av en blandning av fl erfamiljshus och villakvarter byggda 
under 60- och 70-talet. Grönstrukturen utgörs främst av två naturmarksområden, 
Skogsfållen och Norrefållen. Skogsfållen utgör ett av de viktigaste 
naturområdena, men saknar tydliga entréer och kan upplevas otillgängligt. Särskilt 
för personer med funktionsvariation, äldre och personer med barnvagn. 
Villabebyggelsen är väl försörjt med parker- och naturområden genom att gränsa 
mer eller mindre direkt mot naturmarksområdena. Tillgången för fl erfamiljshusen 
är väsentligt sämre. En del av fl erfamiljshusen saknar närpark inom 250 m. 

Gång- och cykelvägarna följer delvis gröna stråk. Trädplanteringar på många 
platser bidrar till attraktivitet och gröna upplevelser att röra sig i och längs med. 
Gång- och cykelvägnätet har under senaste åren byggts ut men är fortfarande 
fragmenterad. Det bidrar till att orienteringen blir otydlig och utan god lokal 
kännedom är det svårt att hitta fram till de grönområden som fi nns. 

Under de två senaste decennierna har tillkomsten av området Sydsvenska krysset 
gjort att staden expanderat mot öster med olika verksamhetsområden, främst för 
bilburna kunder. Det är i närheten av området Sydsvenska krysset som Värnamo 
kommun planerar för nytt stationsläge intill framtida höghastighetsjärnväg. 
Vandalorum – museum för konst och design fi nns också inom denna 
områdesindelning, nära Rörstorp söder om väg 27. 

Området omges av skogsmark i öster och jordbruksmark i söder. Det öppna 
landskapet i söder med ekar och fi na vyer ner mot Vidöstern erbjuder en mycket 
attraktiv landskapsbild. Angränsade naturområden med goda 
rekreationsmöjligheter är Vråenskogen. 

Extra fokus bör läggas på stadsdelsparken Skogsfållen gällande 
tillgänglighet, entréer, funktion och förhållande till övriga grönområden 
och stråk. Även grönområdet vid Rörstorpskolan och Rörstorpsgården 
kan utvecklas. 

De parker och grönområden som fi nns bör utvecklas med fl er funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadelsparken Skogsfållen och viktiga 
målpunkter har prioritet. 

Bygga vidare på de naturkaraktärer som fi nns (skog/ jordbruk) och låta 
dem komma in mer i staden. Även verka för att stärka grönstrukturen, 
det gröna nätverket mellan de olika grönytorna, intill gång- och 
cykelvägar, samt målpunkter. Vråenparken norr om Växjövägen är också 
viktig för stadsdelens försörning av parkmark. 

Förbättra entréer och informera om grönytornas nyttor och funktioner. 
Viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter när vi 
utvecklar park- och naturområden. Även äldre- och ungdomsperspektivet 
bör framträda tydligare eftersom det idag till stor del saknas.

Utveckla fl er nyttor. Utveckla dagvattendammar (som både är tekniska 
och som innehåller rekreativa värden) och verka för att stora träd sparas 
i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befi ntliga grönytor. Ofta 
saknas stora träd på de enskilda tomterna. 



Ett naturpräglat parkområde med villabebyggelse runt om. 
Större delen av parken består av ungskog med stor andel 
lövträd. Undantaget är norra delen som består av en 
ängsmark och klippt gräsmatta in mot bebyggelsen. 
Skogsfållen har en fi n blandning av ytor med olika 
karaktärer och funktioner. Topografi n är varierad. Här fi nns 
skog tillräckligt stor för att ströva i, öppna ytor med äng 
och gräsmatta, samt en trevlig lekplats integrerad i park/
skogsmiljön. Parken används för lek, bollspel, promenad 
och rekreation av människor i olika åldrar. 

En stor tillgång för parken är att dess form, topografi , 
placering och de många entréerna som gör att parken är 
enkel och åtkomlig för många. 

: 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.   



Entréerna kan tydliggöras. Förlag är också att tillföra fl er stigar. 
Skogsfållen är en stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fl er 
upplevelser och funktioner än en närpark, samt vara lätt att besöka och 
uppleva. 

Skogsfållen ska fortsätta vara en park med naturkaraktär. Platser för 
utblick/utsikt över staden kan utvecklas på de höjder som fi nns i parken. 
Förslag till utveckling kan också vara att röja ungskog på några ställen 
för att skapa en spänning mellan öppet och slutet. Plantera in 
överraskningar i skogen, så som blommande träd/buskar. Man skulle 
kunna fundera på den sydöstra parkbitens funktion och mening. 

Koppling till naturområdet vid Smultronvägen söder om Skogsfållen kan 
utvecklas. Genom att utveckla stigsystem genom området kan 
kringliggande bostadsområden kopplas samman. 

Synliggöra entréerna in till Skogsfållen ytterligare. 
Kommunen bör även samtala med närliggande förskola och skola vad de 
ser för pedagogisk utvecklingspotential inom parkområdet. 
  

Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved kan placeras ut för lek och faunavård.



Mellan villabebyggelsen på Smultronvägen och 
industriområdet på Expovägen fi nns detta naturområde. 
Naturområdet innehåller granskog med inslag av lövträd. 
Frånvaro av funktioner ger få skäl att vistas här. 

Naturområdet är en skyddszon mellan Smultronvägen och 
Expovägen. En gång- och cykelväg går genom 
naturområdets östra del. Även Nöbbelestråket och 
konstverket All inclusive med fl aggstänger från Rörstorp 
till Vandalorum fi nns inom området i öster. 

: 



Nya stigar och tydliga entréer bör utvecklas inom området för att 
synliggöra naturområdet. 

Det fi nns stora möjligheter att utveckla stigar för rekreation och fysisk 
aktivitet. Genom detta får ytan en tydligare 
funktion.

Koppling mellan naturområdet och Skogsfållen bör utvecklas ytterligare. 
Även viktigt att Exposkolan kopplas ihop med naturområdet.

Utveckla dialog med Exposkolan. Vad ser de för utvecklingspotentialer 
inom naturområdet, vilka kan gynna hälsa och den pedagogiska 
verksamheten?

Naturområdet förser staden med en rad olika ekosystemtjänster. 



Vid tåghållplatsen Rörstorp ligger denna lilla park. Parken 
innehåller regnbädd med vattenspegel, sittplatser och ett 
litet naturmarksparti i öster. I parken fi nns också
konstverket All inclusive som med sina 80 fl aggstänger 
leder besökare från tåghållplatsen till Vandalorum.
Det var inte länge sedan denna park omgestaltades. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken är en viktig målpunkt i Värnamo stad. Många som passerar här 
på grund av tåghållplatsen.

Parken innehåller många attraktiva funktioner idag med en bra blandning 
av ordnat och vilt.

Viktigt att det fi nns tydlig koppling mellan tåghållplatsen och 
stadskärnan och tåghållplatsen och Sydsvenska krysset. Den smala 
skogskorridoren i nordväst kan utvecklas som koppling till Norrefållen 
och Skogsfållen.

Dammen och konstverket All Inclusive ger platsen en identitet som 
många andra platser saknar.

Mångfunktionaliteten bör bevaras och eventuellt kan fl er arter av 
vegetation utvecklas. Regnbäddens funktion är både att ta emot och rena 
dagvattnet, samtidigt som den också har ett rekreativt värde. 

Bild: Visuell koppling. Illustration: Klas Eriksson. 



Ytan saknar nyttjande och används som anläggning för 
dagvattenhantering. Trafi kerad gång-, cykel och bilväg 
ligger i anslutning till grönytan. Ytan ingår i 
Nöbbelsestråkets gröna nätverk. Ligger mellan  Apladalen 
och Rörstorpsskolan, så många som passerar här. 



Plats för rekreation kan utvecklas. Detta eftersom Rörstorp består av 
mycket lite anlagd parkmark.  

Platsen kan utvecklas med fl er funktioner för såväl människor som djur 
och växter. Stora träd och växter utefter platsens förutsättningar kan 
planteras. Fler träd och växter bidrar till att verksamheterna i norr 
skärmas av från bostadsområdena och att platsen får en karaktär. 

Platsen kan utvecklas som målpunkt som lockar till vistelse i det så 
kallade Nöbbelestråket. 

Utveckla en identitet ”dagvattenpark”. Informera om de funktioner som 
platsen har, till exempel genom skyltar. 

Parken hanterar idag bara dagvatten. Med fl er träd och växter kan platsen 
också agera som klimatreglerande. Luften är svalare och renare där det 
fi nns träd i staden än områden utan träd. 

Bild: Alskog med strutbräken. Foto: Jörg Brunet SLU.



Liten kuperad gräsmattepark nära Vråenparken. 
Parken innehåller träd, planteringar och sittplatser. 
Parken ligger i korsningen Växjövägen / Ringvägen, så 
många passerar här. Intill parken fi nns även 
busstopp och gång- och cykelväg. Parken har idag lågt 
nyttjande. Här fanns tidigare ett konstverk i form av en 
gås, därav namnet Gåsaparken.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Stadsdelen Rörstorp består av mycket lite anlagd parkmark, vilket gör 
Gåsaparken till en viktig närpark.

Ett större artval av träd och buskar kan utvecklas. Förslag är även att 
tillsätta något, utöver bänkar, som inbjuder till att stanna upp en stund. 
Parken bör vara ett komplement till närliggande Vråenparken. 

Entréerna kan bli mer tydliga.

Förslag är att synliggöra det lilla berget som är unikt för Gåsaparken. 

Utveckla Gåsaparken till ett Woodland med fl er träd och buskar. Detta 
eftersom villaträdgårdarna är för små för att kunna ha stora träd. Även de 
närliggande fl erfamiljsbostädernas bostadsgårdar saknar stora träd. 

Bild: Det berg som fi nns i Gåsaparken bör lyftas fram. Foto: Linus Enochson.



Grönytan ligger intill villabebyggelse och består av några 
stora träd och klippt gräsmatta. Grönytan har idag lågt 
nyttjande av allmänheten. Upplevs som en restyta. En 
privat väg går genom grönytan till Värnamo Sliperi och 
Glasmästeri. 

: 



Man behöver fundera på grönytans funktion och mening. 

Den biologiska mångfalden kan stärkas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla ängsmark, fjärilsväxter, faunadepåer och bihotell. En 
kontrast till villaområdets mer ordnade gestaltning. Ett annat alternativ är 
att sälja marken. 

Saknar helt kopplingar till grönstråk men kan utvecklas till en vild 
fi ckpark i villaområdet. Bryter upp och erbjuder något nytt.

Informera om de ekosystemtjänster som platsen förser närområdet med, 
till exempel genom skyltar. 

Utveckla ängsmark, bihotell för ett rikt 
växt- och djurliv. Vildbin och andra pollinatörer hjälper närliggande 
odlingar. Även död ved kan placeras ut för lek och faunavård.

Bild: Biologisk mångfald. Foto: Linus Enochson.





I 
samband med att staden förtätas kommer Prostsjöområdet behöva utvecklas med 
fl er kvaliteter för att kunna tillgodose fl er människors behov. 

Öka tillgängligheten till Lagan så att det fi nns möjlighet att röra sig längs 
vattnet men också möjlighet till vattenkontakt. Ytterligare gång- och 
cykelbroar skulle underlätta för närrekreation längs Lagan. 
Den tätortsnära skogen är viktig, framför allt utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

Utveckla Prostsjöområdet med fl er funktioner och kvaliteter. Områdets 
skogliga karaktär får inte förloras när området i större grad exploateras.  
Viktigt att både barn, äldre- och ungdomsperspektivet framträder när 
stadens parker och naturområden utvecklas.

Fler träd bör planteras i hårdgjora miljöer, då främst längs gator så som
Lagastigen, Jönköpingsvägen och Nydalavägen. Fler kopplingar över 
Lagan kan utvecklas för att koppla ihop stadens olika delar. Även fl er 
målpunkter kan utvecklas/stärkas i Prostsjöområdet. 

Bevara och utveckla den karaktär som fi nns. Laganstråkets norra del har 
en mer orörd och vild naturpräglad karaktär. Förbättra entréer till parker 
och naturområden. Viktigt med dialog med närboende och närliggande 
verksamheter när områden exploateras. Intressanta platser och miljöer 
bör skyltas. 

Bevara så mycket som möjligt av den befi ntliga naturen vid exploatering 
av Prostsjöområdet. Även utveckla dagvattendammar och verka för att 
stora träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och 
övriga befi ntliga grönytor. 



Avlångt och varierat parkrum längs Lagans strand med 
blandad topografi . I södra delen fi nns en stor fotbollsplan. 
Resten av området består av naturmark med små stigar 
som leder till en lekplats och klippt gräsyta längst i norr. 
Området används för promenad, vistelse, lek, pulka, 
vattensport och bollspel. 

Inom naturområdet fi nns miljöer med kulturhistoriska 
värden. Vid bron i söder fi nns lämningar av stadens första 
kvarn och ett gammalt brofäste.  

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.  



Eftersom stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden är detta parkrum viktigt. En viktig kvalitet för parken och 
hela området är närheten till Lagan. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer ängsmark som också leder till bättre rumsbildningar. 
Om nytt broläge blir aktuellt i områdets norra del bör man fundera på att 
fl ytta lekplatsen till ett mer strategiskt läge.                                                                                                                                           

Kopplingar i väst, mot Jönköpingsvägen, kan utvecklas. Koppling med 
eventuellt nytt bostadsområde i norr och koppling till Ljusseveka i öster 
bör också hanteras och arbetas vidare med. 

Eftersom högvuxna ängsytor kan uppleves stökiga är det viktigt att 
informera om syftet. Kommunen bör även arbeta vidare med att lyfta 
fram det gamla brofästet och stadens första kvarn som fi nns i områdets 
södra del. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer varierande naturkaraktärer.





Lagandalen söder har fl era gröna och blå kvaliteter, vilka 
bidrar till rekreation och biologisk mångfald. Inom området Lagandalen söder 
fi nns Lagan, Apladalen, Osuddenrundan och sjön Vidöstern

Området Karlsdal ligger längs Lagans västra strand. Här är fl era parker och 
naturområden integrerade i kvarteren. Laganstråket är en viktig kvalitet för 
Karlsdal. I söder fi nns en gång- och cykelväg som leder vidare mot Osudden. 
Norrut bryts stråket vid Tunadalsgatan och vid Åbron. Dessa avbrott bör avhjälpas 
för att få ett sammanhängande stråk längs Lagan.  

Stadskärnan med sitt höga exploateringstryck gör att gröna områden ständigt 
måste omformas och utvecklas. Parken vid Luddö bör till exempel utvecklas med 
mer innehåll och fl er kvaliteter. 

Förutom Apladalen och Lagans strand fi nns här mycket få parker och 
naturområden. Stadsdelen upplevs dock som väldigt grön på grund av stor andel 
uppvuxna villaträdgårdar. Apladalen fyller funktionen som närpark och 
stadsdelspark för fl ertalet boende. 

Stråken längs Lagan bör uppmärksammas särskilt. Stadskärnan med högt 
exploateringstryck gör att centrala Värnamo är helt beroende av 
ytterligare grönska. Parken vid Luddö bör därför utvecklas till 
stadsdelspark. 

De parker som fi nns bör utvecklas så att de får fl er funktioner och 
kvaliteter. Prioriterade parker är parkerna vid Luddö och Karlsdal.

Grönstrukturen kan stärkas ytterligare längs stråk så som 
gång- och cykelvägar. Särskilt prioterade platser är där motortrafi ken är 
ett hinder.

Synliggöra Lagan och de off entliga rummen längs Lagan ytterligare. 
Laganstråket ska vara ett tydligt rekreationsstråk med berikande grönska 
som knyter ihop stadens olika delar.

Verka för att stora träd sparas i så stor utsträckning som möjligt. Det är 
svårt att tillskapa nya grönytor och de som fi nns bör nyttjas för att få in 
så mycket gröna vegetationsvolymer som möjligt.



Apladalden har höga attraktionsvärden som lockar ett stort 
antal närboende och mer långväga besökare. Apladalen 
har i sin helhet karaktär av natur- och kulturpark men 
inrymmer också en av Värnamos största lekplatser. 
Apladalen är ett av Värnamo stads starkaste varumärken 
med stora kulturvärden.

Inom parkområdet fi nns miljöer med stora upplevelse- och 
kulturhistoriska värden. I parken fi nns lekplats, 
promenadstråk, kryddträdgård, restaurang och café, 
friluftsscen samt off entliga toaletter. 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.  

Bild: Apladalen. 



Eftersom stadsdelen har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden är Apladalen oerhört viktig. En viktig kvalitet för parken 
och hela området är närheten till Lagan och kopplingen ner mot 
Osudden. 

Apladalen med sin storlek skulle vinna på att fl er karaktärsområden 
utvecklas. Den biologiska mångfalden bör utvecklas ytterligare.
Hembygdsparken med sina byggnader tillför stora kvaliteér som bör 
tas till vara. Staden största lekplats kunde vinna på att få en sam-
lad gestaltning som bättre passar till platsen och dess kulturmiljö.                                                                                                                                     
      

Parkens entréer och huvudstråk bör ses över för att området ska bli mer 
tydligt.  

För att parken ska vara levande hela året behövs ett brett samarbete 
mellan olika aktörer. En rutin för samarbete bör tas fram. Information 
och kommunikation kring innehållet i parken bör utvecklas. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att utveckla mer varierande naturkaraktärer. 

Bild: Exempel på hur parkens innehåll kan synliggöras. Växtbeskrivning till äppelträd. 



Stor gräsmattepark i centralt läge intill Lagan. Parken 
utgörs av två grönytor på vardera sidan om den 
gång- och cykelväg som går genom parken. Både östra 
och västra sidan av gång- och cykelvägen har skålad 
terräng. Med tanke på parkens centrala läge är 
nyttjandet idag väldigt lågt.

Parken har ett attraktivt läge intill Lagan som idag inte 
nyttjas. Ytan känns idag för öppen och saknar innehåll. 

: 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-
ling, picknick och promenad.  



Parken bör uppmärksammas ytterligare på grund av det attraktiva läget. 
Det fi nns behov av lekplatser i centrumnära lägen, samt plats för större 
evenemang, samvaro och folkliv.Parkens storlek gör också att den 
lämpar sig som stadsdelspark. Entréer bör utvecklas. 

Parken behöver utvecklas för att fungera som stadsdelspark. Större 
variation gestaltningsmässigt men också innehållsmässigt. Ett förslag är 
att skapa en friluftsscen som följer platsens topografi . Under vintertid 
kan läktaren användas till pulka.  

Angränsande grönytor längs Lagan bör bör kopplas samman med en 
enhetlig gestaltning. Om parken blir en stadsdelpark med fl er samlande 
funktioner blir parken också en attraktiv målpunkt i staden.

Utveckla en identitet efter platsens förutsättningar. Förslag är att 
ljussätta några av de storvuxna lövträden på båda sidor om Lagan. 
Viktigt att barn, äldre- och ungdomsperspektivet framträder vid 
omgestaltning. 

Utveckla eventuell dagvattendamm och spara fl era av de stora träden 
som idag fi nns i parken.

Bild: Sandgrundsparken, Karlstad. Thorbjörn Andersson SWECO. 



Intill Lagan ligger denna lilla park med naturmarksprägel. 
Slänten vid Lagan är tätt bevuxen och hindrar utblick. 
Intill parken fi nns gång- och cykelväg. 

Platsen är en del i Laganstråkets gröna och rekreativa
nätverk. Platsen upplevs idag anonym och har lågt 
nyttjande.



Parken bör uppmärksammas ytterligare. Viktig del i det gröna och 
rekreativa nätverket som Laganstråket utgör. Attraktiva platser som ingår 
i ett nätverk medför att vi rör oss mer i det off entliga rummet. 
Tillgängligheten till vattnet kan förbättras. 

Parken kan utvecklas med fl er värden som berikar platsen med 
upplevelser. Förslag för att skapa variation längs med Laganstråket är att 
berika platsen med ljussättning, konst och en utblicksplats vid åkanten. 

Utveckla en identitet. Visuell kontakt till Luddöparken på andra sidan av 
ån bör också stärkas för att skapa mer varierande upplevelsekvaliteter i 
anslutning till platsen. 

Viktigt att det tydligt framgår att platsen är ett off entligt rum. Sitt- och 
utblicksplatser för att synliggöra Lagan kan också utvecklas.

För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan slänten mot 
Lagan utvecklas och ger större variation över året. 

Bild: Bänken Polygon. Foto: Pauline Blom. 



Stor gräsmattepark mellan bostadsbebyggelse och 
järnväg. Har en stor öppen yta för bollsport och en mer 
småskalig del vid järnvägen med kulle, rumsbildande 
buskar, stora träd, lekplats och sittplatser. Här fi nns också 
en liten ekdunge som bevarats från det tidigare ängs- och 
beteslandskapet. Inom området fi nns också gång- och 
cykelväg, samt tunnel som binder ihop områdena Karlsdal 
och Mossle. Många passerar här. 

Parken fungerar som närpark för de boende i 
området. Det fi nns få funktioner att uppehålla sig vid 
utöver lekplatsen. 

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Något man bör fundera på är parkbiten i mittens funktion och syfte. Ett 
förslag är att bebygga den. Kompensation från kommunen bör då vara att 
stärka de andra grönytorna i parken med fl er funktioner. 

Parken kan utvecklas med mer upplevelsevärden och vistelsekvaliteter, 
till exempel kan mer intima rumsbildningar, ängsmark och ett större 
artval av träd och buskar utvecklas. 

Kopplingen mot Lagan och dess intilliggande ytor bör stärkas.

Utveckla en identitet. Förslag kan vara att plantera blommande träd. 

Förslag till utveckling av parken kan vara att låta någon del av den 
klippta gräsytan omvandlas till ängsmark. Även fl er blommande träd kan 
planteras.

Bild: Lokalt engagemang. Foto: Linus Enochson. 



Ett grönt stråk längs med Lagan, avlång till formen. 
Stränderna är inte så höga, utan man har god kontakt med 
vattnet. Består till största delen av ängsmark och en 
trädridå längs ån. Platsen är en viktig länk i Laganstråkets 
gröna och rekreativa nätverk. 

I södra delen av Lagaparken fi nns 
gång- och cykelväg, vilken leder till Osudden. 
Gång- och cykelvägen har högt nyttjande och är ett viktigt 
rekreationsstråk i Värnamo. 

Platsen används främst som genomfart för fotgängare och 
cyklister. Frånvaron av funktioner ger få skäl att stanna. 
Bebyggelsen intill parken är villor och radhus från 
50-talet. 

: 



Det gröna stråket längs med ån är en viktig tillgång för staden. 
Vattenkontakten till Lagan bör prioriteras och utvecklas ytterligare.

Det krävs mer möblering för att ytan ska kännas som en park och inte 
bara som ett grönstråk. Förslag är att utveckla en informell stig som 
leder till vattenkontakt och något som lockar till vistelse, till exempel en 
hinderbana.

Park vid Floragatan/ Karlsdal i väst och Apladalen i öst bör bindas ihop 
ytterligare. Ytorna bör ses som en helhet där de stärker varandra. 

Platsen bör synliggöras ytterligare med fl er entréer och få en stärkare 
identitet. Idag är det främst en plats man passerar och inte refl ekterar 
över. Synliggöra Lagan bör prioriteras. 

För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan ängsmark 
utvecklas och blommande träd planteras.



Gräspattepark med enstaka träd. Parken upplevs idag 
som ett mellanrum mellan bebyggelsen och gatan och har 
ett lågt nyttjande. Under juletid belyses platsen med en 
julgran. 



Man behöver funderar på ytans funktion och mening. Idag  upplevs inte 
ytan som allmän parkmark. 

För att skapa mer variation och erbjuda fl er funktioner/ nyttor kan fl er 
träd planteras. Ett annat alternativ är att komplettera ytan med 
bebyggelse.

Ytan ingår idag inte i ett av stadens större stråk, vilket är ytterligare ett 
argument till att bebygga hela eller delar av ytan för andra behov. 

Oavsett, hur kommunen väljer att arbeta vidare med platsen är 
informationsinsatser för närboende viktigt. Medborgarna ska veta vad 
som sker och varför, samt bli medvetna om kompensationsåtgärder. 

Vid eventuell ny bebyggelse bör kompensation från kommunen vara att 
lägga tid på att arbeta med att nyttja och utveckla ekosystemtjänster på 
andra platser inom området, till exempel Lagaparken, Luddö källa eller 
park vid Floragatan. Bild: Stora träd ger viktiga ekosystemtjänster. Foto: Linus Enochson. 



Parkens norra del består av en klippt öppen gräsyta som 
övergår i naturmark. Nyttjandet i den norra delen är lågt. I 
söder består parken av en iordningsställd del med lekplats 
och fi n utblick ner mot Osudden. Lekplatsen används av 
de närboende området.  

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Viktig närpark för de närboende i området. 

Naturmarken bör få utvecklas mer eller mindre fritt. Den mer 
iordningsställda delen i söder kan kompletteras med skuggivande träd 
vid lekplatsen. 

Den visuella koppling till Osudden bör bevaras/ utvecklas. Även 
koppling från lekplatsen i söder till undergången vidare mot Karlsdal kan 
utvecklas.

Viktigt att informera alla de närboende vid eventuell omgestaltning. 

För att nyttja och utveckla ekosystemtjänster kan till exempel fl er träd 
planteras och ängsmark utvecklas.



En stor gräsmattepark intill Ringvägen och 
Pilagårdsgatan. Gräsmatteparken kan upplevas 
överdimensionerad och svårorienterad. En del av den 
stora gräsytan används för fotboll. I övrigt har parken 
lågt nyttjande och det är svårt att fi nna någon funktion i 
parken. En gång- och cykelväg går genom parken. 
Inne i bostadsområdet ligger en mindre väl fungerande 
närpark.

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Man behöver funderar på ytans funktion och mening. Bebyggelse på 
delar av ytan? Närparken inne i radhusområdet har stora kvaliteter.

Fler stora träd kan planteras och ängsmark kan utvecklas. Om området 
har behov av regnbädd fi nns det plats för det här. 

Koppling till Apladalen kan stärkas ytterligare, till exempel genom att 
utveckla ängskaraktär till platsen.

Utveckla en identitet. Även viktigt med informationsinsatser till vid 
eventuell omgestaltning.

Den biologiska mångfalden kan utvecklas ytterligare, till exempel genom 
att planera fl er träd och utveckla ängsmark.

Bild: Dagvattendamm Nacka kommun. 





Utveckla så att parken vid Skördevägen får direktkontakt med 
Ågårdsparken vid Lagan i öster och Norregårdsparken i väster.

Park vid Skördevägen bör ha prioritet. 

Utveckla gröna stråk mellan park vid Skördevägen och övriga större 
parker och naturområden. 

Förbättra orienterbarheten till park- och naturområden som fi nns utanför 
områdesindelningen norr. 

Vegetation och ängsmark kan utvecklas. Möjlighet att plantera fl er träd 
längs vägarna i området. 

Norregård är den minsta stadsdelen i Värnamo stad. Stadsdelen är avgränsad av 
järnvägar i öster och väster och av industriområden i norr och söder. Den enda 
anlagda parken i stadsdelen är parken vid Skördevägen. Därtill fi nns grönska i 
form av trädplanteringar mot järnvägen i väster. Stadsdelen har inte direktkontakt 
med naturmark så som fl ertalet andra stadsdelar i Värnamo stad. I framtiden kan 
behov fi nnas av gång- och cykelväg norrut mot Torp.

Bild: Varierat artval. Foto: Linus Enochson.



Stor gräspark med några uppväxta träd. I parken fi nns 
lekplats, plats för bollspel och en liten kulle. Parken 
omges av bostadsbebyggelse i söder och 
industriverksamheter i norr. Öster och väster om parken 
omges denna av järnväg. Parken har idag ett lågt 
nyttjande.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Eftersom detta är den enda anlagda parken i området är den viktig för de 
närboende. 

Fler träd skulle göra så att platsen känns mer tydlig och inbjudande. 
Varierad topografi  skulle också berika ytan som idag är stor och öppen. 
Lekplatsen bör också kompletteras med skuggivande träd. 

Arbeta för att parken vid Skördevägen får tydligare koppling med 
naturmarken i öster och väster. 

Utveckla en identitet. 

För att nyttja och utveckla ekosystemtjänster kan till exempel fl er träd 
planteras och ängsmark, samt faunadepåer utvecklas.

Bild: Varierat artval. Foto: Linus Enochson.



Sparad naturmark mellan Jönköpingsvägen och 
järnvägen. Inom naturområdet fi nns rik
vegetationsvariation, en liten bäck och något spår av 
aktivitet. 



Ytan bör bevaras. En viktig grön lunga som förser staden med fl era 
gröna kvaliteter. 

Utveckla de kvaliteter som grönytan har. Den rika vegetationen och 
vattnet på platsen är en kontrast mot villa- och verksamhetsbebyggelsen. 
Bryter upp och erbjuder något nytt. 

Förslag är att stärka kopplingen mot öster, Ågårdsparken vid Lagan. Om 
grönytan blir mer kopplad till inkringliggande grönska hamnar den mer i 
ett sammanhang, vilket idag saknas. 

Med tydliga entréer  och nya stigar lockas besökare till att stanna upp. 
Informera om de ekosystemtjänster som platsen förser närområdet med, 
till exempel genom skyltar. 

Stor sammanhängande vegetationsvolym och vatten bidrar till rikt 
växt- och djurliv. 

Bild: Bäckängen 2019. Foto: Linus Enochson.





Pålabobäcken är ett viktigt stråk som binder 
ihop Gröndal och Hornaryd.

Särskilt fokus bör ligga på att utveckla gröna stråk och 
parker som ligger i anslutning till skolor, förskolor och äldreboende då 
de utgör en daglig vistelsemiljö för ett stort antal invånare. 
Tillgängligheten till Pålabobäcken bör också förbättras. 

Fokus bör vara på att rusta upp stadsdelsparkerna, Söderåsparken, 
Folkparken och Österåsparken och ge dem ökad variation och fl er 
funktioner. 

Utveckla och stärk stråken mot Alandsryd och centrum. Även utnyttja 
stråkens knutpunkter och stärka de målpunkter som fi nns i stråken. 

Synliggöra entréer och informera om grönytornas nyttor och funktioner. 
Även viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter 
när park- och grönområden utvecklas. Pålabobäcken bör också 
synliggöras ytterligare. 

Utveckla fl er nyttor. Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befi ntliga 
grönytor. Även fl er stora träd kan planteras vid gator och befi ntliga 
grönytor. Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 



Folkets Park är en tidigare evenemangspark som under 
senaste decennierna fört en allt mer tynande tillvaro. Med 
Parkens centrala läge fi nns god potential för att skapa en 
stadsdelspark av rang. Parken är nu under en 
förändringsprocess tillsammans med skola och 
föreningsliv.
Norr om Folkets park ligger ett större naturområde. 
Skogen intill Bolaskolan är stadens mest nyttjade lekskog. 

Stadsdelspark ska innehålla plats för lek/ 
fysisk aktivitet, vila, odling, picknick och 
promenad.  



Folkets Park är med sitt strategiska läge en viktig park för 
boende och verksamheter i området. Tydliga entréer till 
parken och tydliga rumsbildningar bör utvecklas. 
Folkets Park är också en stadsdelspark, vilket betyder att fl er 
funktioner måste utvecklas. 

Utveckla Folkets Park med mer innehåll och funktioner för 
såväl människor, djur och växter. Det fi nns redan planer på 
att utveckla parken för fl er målgrupper. Naturmarkerna bör 
bevaras men tillgängligheten öka.

Folkets Park är med sitt strategiska läge en nod i stadsdelen. 
Platsen bör kopplas ihop ytterligare med de gång- och 
cykelvägar som fi nns i och i anslutning till parken. 

Dialogmetoder kan utvecklas i syfte att skapa ökad 
mångfald och social sammanhållning i stadsdelen. 

Utveckla fl er ekosystemtjänster i Folkets Park och 
närliggnade naturområden så som regnbäddar och ett varierat 
artval av träd och buskar. 



Bolaskogen är allt annat än traditionell. I denna naturpark 
upplever du stora delar av världen via träd och växter. När 
orkanen Gudrun vände upp och ner på Bolaskogen 
skapades ett delvis nytt landskap. Strax väster om 
Gröndalsskolan letar sig cykelvägar och små 
promenadstigar genom stadsdelens smala 
vegetationskorridorer. Idag har granar och björkar fått 
sällskap av ett 100-tal utländska trädarter planterade för 
att förstärka platsens upplevelsevärden. Mycket är ännu så 
länge bara mindre träd och buskar som växer upp och tar 
form. Vid Boladammen som är områdets centralpunkt och 
fl itigt nyttjade mötesplats för stadens invånare hittar man 
japanska bergkörsbär, svarttall, guldazalea, blåbärstry och 
många fl er arter. I områdets smala naturstråk som leder 
vidare ut i stadsdelen fi nner man stigar, broar och unika 
exotiska växter.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Entréer bör tydliggöras och i fl era fall kan nya och befi ntliga stigar 
utvecklas för att området ska upplevas som större. 

Bevara naturmarkskaraktären och öppna upp fl er möjligheter till 
promenad genom naturarksområdet. Området i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer och en stor variation i upplevelser över året. 

Säkerställ kopplingar till Alandsryd, Borgenområdet och andra 
parkområden inom stadsdelen. Området är i sin helhet viktig då 
Bolaskogsstråket med sin unika halvvilda karaktär når längre in i 
bebyggelsen än många andra stråk i staden. 

Arbeta med att förbättra och synliggöra kopplingar och entréer. Arbeta 
med att informera befi ntliga värden. Till exempel genom skyltning och  
fl er kvällsvandringar. Området fungerar idag som referensområde för 
andra kommuner och utbildningar inom park och landskap. 

Området har idag stora värden vilka kommunen ska verka för att bevara 
och informera kring.Bild: Boladammen. Foto: Linus Enochson.



Stort skogsmarksparti mellan villabebyggelse och 
Gröndalsleden. I norr fi nns en liten del som utgörs av 
klippt gräsmatta med en liten lekplats. Intill skogsområdet 
fi nns Pålabobäcken och gång- och cykelväg. I områdets 
mitt ligger en större dagvattendamm med öar.
Skogsområdet används idag fl itigt av boende och 
områdets förskolor. Skogen erbjuder fl era upplevelsevär-
den så som stigar, broar, vatten och vilda lekmiljöer. 



Entréer bör tydliggöras och i fl era fall kan nya och befi ntliga stigar 
utvecklas för att området ska upplevas som större. 

Bevara naturmarkskaraktären. Området i sig erbjuder spännande 
lekmiljöer och en stor variation i upplevelser över året. 

Säkerställ kopplingar till Alandsryd, Borgenområdet och andra 
parkområden inom stadsdelen. Området är i sin helhet viktig då 
Bolaskogsstråket med sin unika halvvilda karaktär når längre in i 
bebyggelsen än många andra stråk i staden. 

Arbeta med att förbättra och synliggöra kopplingar och entréer. Arbeta 
med att informera befi ntliga värden. Till exempel genom skyltning och  
fl er kvällsvandringar. Området fungerar idag som referensområde för 
andra kommuner och utbildningar inom park och landskap. 

Området har idag stora värden vilka kommunen ska verka för att bevara 
och informera kring.

Bild: Tätortsnära skogsbruk. Foto: Linus Enochson.



Något kuperad gräsmattepark med enstaka träd. Parken 
omges av villabebyggelse och innehåller lekplats, plats 
för bollspel och en kulle. Intill parken fi nns gång- och 
cykelväg. Parken är främst en närpark för 
omkringliggande villor. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken bör uppmärksammas ytterligare. Parken fyller en 
viktig funktion som närpark för de boende i området. 

Skulle kunna få mer vegetation för en bättre rumslighet och 
grön känsla. Mer skugga behövs till platsen. 

Ytan ligger isolerad mitt i villabebyggelsen och är inte 
kopplad till något av stadens gröna stråk. 

Stärka platsens identitet och synliggöra platsen genom 
bättre rumsbildningar. 

Utveckla parken med ett mer varierat artval av träd och 
buskar. Detta eftersom närliggande villaträdgårdar är för 
små för att kunna ha stora träd. 



Gräsmattepark som omges av villabebyggelse. Inom 
parken fi nns enstaka träd, lekplats, gång- och cykelväg 
och Pålabobäcken. Parken är främst en närpark för 
omkringliggande villor. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken bör vara en målpunkt längs Pålabobäcksstråket. 
Gröna områden längs stråk är viktiga för att staden ska vara 
attraktiv att röra sig i och längs med. Pålabobäcken bör även 
synliggöras och få ta plats. 

För att skapa mer variation och erbjuda fl er funktioner kan 
fl er träd planteras och en mer vild karaktär bör eftersträvas.

Ytan bör gestaltningsmässigt kopplas närmare 
Pålabobäcken och den vegetation som hör till vattendraget. 

Pålabobäcken är en unik kvalité här, vilken bör 
synliggöras ytterligare. 

Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare, till exempel 
genom att plantera mer fuktmarksvegetation. 



En mycket stor gräsmattepark med några enstaka stora 
träd. Gång- och cykelväg med trädallé går genom parken. 
Parken omges av villabebyggelse och är helt separerad 
från biltrafi k. Parken är en av de få större parkerna i 
stadsdelen som ordnats för lek och bollspel. Parken 
upplevs som kal och stor. Nyttjandet är främst kopplat till 
lekplatsområdet. 

: 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, 

odling, picknick och promenad.  



Tydliga entréer och rumsbildningar kan utvecklas. Fler 
funktioner behöver utvecklas. Söderåsparken är en 
stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fl er 
upplevelser och funktioner än en närpark. 

Utveckla lek- och aktivitetsmöjligheterna. Parken skulle bli 
trevligare om fl er rum defi nierades och om en mer 
varierande karaktär av topografi , träd, buskar och aktiviteter 
utvecklades. 

För att stärka de gröna kopplingarna kan hagmarkskaraktä-
ren norr om stadsdelen plockas upp och bli en bärande del i 
gestaltningen. 

Bättre rumsbildningar inom parken med tydliga entréer bör 
utvecklas. Vid eventuell omgestaltning ska 
informations- och dialoginsatser genomföras. 

För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fl er 
stora träd planteras och ängsmark utvecklas. Närliggande 
villaträdgårdar är för små för att kunna ha stora träd.

Bild: Ekdunge. Foto: Linus Enochson.



Norr om Skattejordsvägen ligger denna gräsmattepark 
med lekplats och några stora träd. Strax intill, söder om 
Skattejordsvägen ligger en fi n större skogsdunge med 
grova ekar. 
Gång- och cykelväg ansluter parken  från samtliga 
väderstäck, så det är relativt många som passerar här. 
Parken är främst en närpark för omkringliggande 
villabebyggelse. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken med dess placering är en viktig närpark för de 
boende i området. 

För att skapa variation och erbjuda fl er funktioner kan fl er 
träd planteras och ängsmark utvecklas. 

För att stärka de gröna kopplingarna kan det omgivande 
landskapet integreras mer i parken. På andra sidan 
Skattejordsvägen fi nns stora ekar. Koppling till grönytan i 
väst vidare mot Stenmursvägen bör också utvecklas. 

Genom att stärka den karaktär som ekarna på andra sidan 
Skattejordsvägen bidrar med kan platsen får en mer unik 
och tydlig identitet. 

Ekosystemtjänster kan utvecklas ytterligare. Detta genom 
att plantera fl er träd och genom att utveckla ängsmark och 
tillskapa faunadepåer. 

Bild: Ekdunge. Foto: Linus Enochson.



Parken ligger i anslutning till ett av stadens senaste 
bostadsområde. Den är främst en närpark för 
omkringliggande villabebyggelse. Från parken löper 
promenadstigar mot Borgens friluftsområde och mot 
Alandsryd.  

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Detta nya bostadsområde saknar traditionell parkmark men har god 
tillgång till större natur- och rekreationsområden. Parken bör fungera 
mer som en entré till kringliggande naturområden.  

Integrera lekplatsen i skogsmiljön. Lekplatsen bör kompletteras med träd 
som ger skugga. Vindskyddet med eldstad gör platsen speciell. 

Koppling till natur- och rekreationsområdet kan utvecklas.

Utveckla platsidentitet. 

Platsen med kringliggande naturmark erbjuder en rad ekosystemtjänster.

Bild: Inspiration. Foto: Linus Enochson.



Stor och kuperad park omgiven av villabebeyggelse. I 
norra delen fi nns fi na naturpartier med grov 
ädellövskog. I parkens centrala delar fi nns stora 
sammanhängande ängsmarker med stor pulkabacke, 
lekplats, isbana och plats för bollsport. Mot Sveavägen 
ligger stora klippta gräsmattor. Parken har högt 
nyttjande. 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.  



Österåsparken är en viktig målpunkt för de boende i området. 
Österåsparken är en stadsdelspark, vilket betyder att den ska erbjuda fl er 
upplevelser och funktioner än en närpark. Fler entréer från kringliggande 
bostadsområden bör utvecklas. 

Stigar och naturlek kan utvecklas i den norra delen av parken. Norra 
delen av parken bör vara den plats som aktiviteterna samlas kring. Man 
kan fundera på om den avskilda lekplatsen i söder bör fl yttas. Denna 
upplevs likt lekplatsen vid Svartkråkevägen för privat. 
Gräsytorna vid Sveavägen bör få en gestaltning som tydligare kopplar till 
kringliggande hagmarkslandskap. 

Koppling till Norråsparken vidare mot Alandsrydsområdet kan stärkas 
ytterligare. Detta genom att till exempel föra in kringliggande 
naturkaraktärer. 

Viktigt att befi ntliga såväl som nya entréer är tydliga. Vid eventuell 
omgestaltning ska informations- och dialoginsatser genomföras. 

Möjlighet att utveckla ekosystemtjänster längs 
Sveavägen, till exempel genom att plantera fl er träd och genom att 
utveckla ängsmark. I området kan även död ved placeras ut, vilket är en 
tillgång för den biologiska mångfalden. 

Bild: Eklandskap. Foto: Linus Enochson.



Sparad naturmarkskulle med ängsmark och stora lövträd 
intill gång- och cykelväg. Uppe på kullen är marken 
plan och ger fi n utblick över staden. Platsen har idag 
lågt nyttjande. Frånvaron av vistelsevärden ger få skäl 
att stanna. 



Tillgängliga upplevelsevärden och vistelsekvaliteteter kan utvecklas. 

Plats för vila med utblick över staden kan skapas. Finns önskemål om 
hundrastgård i stadsdelen.

Naturmarkskullen kan stärkas som målpunkt (då krävs fl er 
upplevelsevärden och vistelsekvaliteteter) .

Arbeta vidare och synliggör platsens kvaliteter. Informera närboende om 
de ekosystemtjänster som skogspartiet bidrar med. Viktigt att entréer och 
funktioner är tydliga och synliggörs. 

Kommunen bör verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och 
vegetationsvolymer på enskilda villatomter. 



Sparad kuperad naturmark. Gles tallskog dominerar den 
norra delen, medan resten av parken består av ängsmark 
med ekar, björkar och andra lövträd. Här fi nns inga 
lekredskap, bänkar eller andra arrangemang, utan det är 
naturmarken som bjuder på förutsättningarna. Intill 
parken fi nns även gång- och cykelväg. Platsen har idag 
lågt nyttjande. Inom naturområdet fi nns dock några 
enstaka stigar och spår av aktivitet.



Bevara platsens naturkaraktär.

Naturmarken ska fortsätta vara en plats där det är naturen i sig själv som 
bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. Enstaka stigar kan 
tillföras för att uppmuntra till nyttjande.

Svår att knyta samman med övriga grönområden på grund av topografi  
och fastighetsutbredning.

Enkel promenadstig kan bidra till att platsen synliggörs. 

Naturmarken förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
ska verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter och på industrimark.

Bild: Promenadstig. Foto: Linus Enochson. 



Tät avlång skogsdunge med stora träd, främst tall. 
Skiljer bostadskvarter från industrimark. Här fi nns inga 
lekredskap, bänkar eller andra arrangemang, utan det 
är naturmarken som bjuder på förutsättningarna. Inom 
skogsdungen fi nns enstaka stigar och spår av aktivitet. 
Nära skogsdungen ligger Värnamo folkhögskola.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Skogspartiet vid Smedgatan är en viktig plats eftersom 
närområdet har brister när det gäller anlagd parkmark. Utveckla entréer. 
Utan god lokal kännedom är det svårt att hitta till skogspartiet.

Förslag till utveckling kan vara att skapa gläntor på några ställen och 
plantera in överraskningar i skogen, till exempel  exotiska träd. Även 
plats för naturlek kan utvecklas. 

Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas 
tydligare mot befi ntlig gång- och cykelstråk längs Bangårdsgatan.

Viktigt att synliggöra skogspartiet med tydliga entréer. Informationsskylt 
kan också behövas för att locka in förbipasserande. 

Skogspartiet förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
bör verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter och på industrimark.



Större naturområde i stadens utkant. Stora delar av 
området är hägnad betesmark. En fi n ekdunge ligger ut 
mot Bangårdsgatan som en entré till området.
I bakomliggnade dalstråk fi nns en träningsplan för 
fotboll. Området är en trevlig ”baksida” till 
intilliggande villabebyggelse i söder. Inom området 
fi nns också stigar för promenad, strövande eller motion. 
Östra delen är relativt öppen och består bland annat av 
ängs- och betesmark.



Entréerna kan tydliggöras. Fler stigar bör anläggas inom området för att 
öka tillgängligheten.

Norregårdsparken ska fortsätta vara en park med 
naturkaraktär.   

Koppling till natur- och rekreationsområdet Borgen bör förstärkas. Även 
kopplingen in mot staden/ Österåsparken bör utvecklas vidare.

Synliggöra entréerna in till parken ytterligare. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved bör sparas för lek och faunavård.

Bild: Eklandskap. Foto: Linus Enochson. 



En liten fi npark som vänder sig mot en av 
Värnamos mest trafi kerade gator. Omgestaltades 2015 i 
samband med ny tryckstegringsstation. Parken erbjuder 
en av Värnamo stads fi naste utsikter. 

Pustakulle kallas området runt Klevalidens övre del. 
Kullen har fått sitt namn av att här pustade man ut efter 
att ha gått uppför Klevaliden. På Pustakulle, i norra 
änden av nuvarande Kaptensgatan, stod en väderkvarn 
av holländartyp fram till 1850-talet. Denna står nu på 
Kullahalvön i Skåne.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Parken kan uppmärksammas ytterligare med något som bjuder in till 
vistelse. Platsen erbjuder fi n utsikt över staden. 

Förslag är att utveckla fl er upplevelsevärden och vistelsekvaliteter, till 
exempel konst. 

Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas 
tydligare mot befi ntlig gång- och cykelstråk längs Halmstadsvägen och 
Sveavägen.

Förslag är att synliggöra platsen med något unikt som syns på håll. Även 
Platsens histora bör synliggöras med informationsskylt.  

Platsen erbjuder blommande träd och buskar över stora delar av 
växtsäsongen.

Bild: Väderkvarnen som stod en bit från Pustakulle. Står idag på Bjärehalvön.
Foto: Linus Enochson. 



+



Extra fokus på stadsdelsparkerna gällande tillgänglighet, entréer, 
funktion och kopplingar till övriga grönområden och stråk. 

De parker och grönområden som fi nns bör utvecklas med fl er funktioner, 
aktiviteter och vistelsevärden. Stadsdelsparkerna har prioritet. 

Låta tätortsnära natur komma in i staden. Även verka för att stärka 
grönstrukturen intill gång- och cykelvägar. Viktigt att ny bebyggelse vid 
sjukhuset kopplas till Mosslelunden. 

Förbättra entréer, informera om grönytornas nyttor och funktioner. Även 
viktigt med dialog med närboende och närliggande verksamheter när vi 
utvecklar park- och grönområden.

Utveckla fl er nyttor. Utveckla dagvattendammar och verka för att stora 
träd sparas i så stor utsträckning som möjligt vid gator och befi ntliga 
grönytor. Ofta saknas stora träd på de enskilda tomterna. 



Otroligt fi nt och stort område dominerat av stora ekar. 
Här fi nns även björkar och andra lövträd. Inom området 
fi nns fornlämningar i olika former, bland annat gravar 
och en häradsväg, vilka bidrar till att stärka platsens 
identitet. Dagvattendammar i parken ger små 
vattenmiljöer med fria vattenytor vissa tider på året. 
Dessa ytor höjer lek- och attraktionsvärdet. Parken 
används som plats för rekreation, promenad, pulka, 
bollsport och lek. Närmast bebyggelsen i väster fi nns en 
del klippta gräsytor, medan parken i övrigt har 
naturkaraktär.

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.   



Området har brister när det gäller anlagd parkmark. Parken är en 
stadsdelspark och ska därför erbjuda fl er funktioner. 

Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer. Utveckla aktiviteter 
för en bredare målgrupp och ge besökaren fl er skäl till att stanna här.

Parken har stora värden men kopplingar mot andra parker- och 
naturområden saknas. Koppling mot sjukhusområdet samt norr ut, över 
Uddebovägen bör skapas. Nya staket längs järnvägen har förstört 
kopplingar mot öster för djur och människor. 

Finns fl era värden på platsen vilka borde synliggöras.

Platsen erbjuder fl era viktiga ekosystemtjänster som bör bevaras och 
förstärkas.



Stor gräsmattepark med trädbevuxna slänter i norr och 
väster och en stor plan yta i sydost, mot järnvägen.
Ytan används idag huvudsakligen som cirkusplats. Intill 
parken vid järnvägen fi nns även gång- och 
cykelväg. I norr gränsar ytan till Viadukten och 

gång- och cykelpassagen under järnvägen.

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila, od-

ling, picknick och promenad.  



Parken bör uppmärksammas ytterligare. Det fi nns behov av lekplatser i 
centrumnära lägen, samt plats för större evenemang, samvaro och folkliv.
Parkens storlek och läge gör också att den på sikt lämpar sig som 
stadsdelspark.

Parken behöver utvecklas för att fungera som framtida stadsdelspark. 
Större variation gestaltningsmässigt men också innehållsmässigt. 

Grönytor längs järnvägen bör kopplas samman med en 
enhetlig gestaltning. Om parken blir en stadsdelpark med fl er samlande 
funktioner blir parken också en attraktiv 
målpunkt i staden.

Redan idag bör man fundera på en omgestaltning och då är
 kommunikation med allmänheten viktig. Viktigt att barn, äldre- och 
ungdomsperspektivet framträder vid omgestaltning. 

Platsen kan vara lämplig för dagvattenfördröjning samt har en storlek 
som tål en större andel stora träd.

Bild: Dagvattendamm Nacka kommun. 



Liten sluttande park med fantastisk utsikt över staden. 
Klippt gräs och enstaka stora träd. Idylliska 
omgivningar. Fungerar främst som en grön lunga. 
Parken lämnar luft och utrymme åt de gamla husen som 
fi nns i omgivningen. 



Eftersom området har brist på grönytor är denna yta viktig. Parken bör bli 
mer tillgänglig som ett grönt och attraktivt vardagsrum.

Parken bör gestaltas om och få en bättre funktion än den har idag. Fler 
kvaliteter som får människor att stanna upp, betrakta och slå sig ner en 
stund. 

Parken bör stärkas som målpunkt, till exempel genom utmärkande 
element som gör parken mer unik. 

Utveckla en identitet. För att parken ska vara i människors medvetande 
behövs något unik tillämpas på platsen, kan till exempel vara 
planteringar, konst eller ljussättning.

För att stärka den biologiska mångfalden ytterligare kan fl er blommande 
träd och växter planteras.Bild: Identitetsskapande. Foto: Linus Enochson.



Gräsmattepark med några enstaka träd och lekplats. 
Egnahemsparken är den enda parken i området med 
traditionell parkkaraktär. Parken är främst en 
närpark för omkringliggande villor och fl erfamiljshus. 
Nyttjandet är lågt. Stort behov av upprustning.

* Egna hem, en rörsle som startade i Sverige vid 
sekelskiftet 1900-talet. Egnahemsrörelsen var i första 
hand avsedd för att tillgodose industrisamhällets ”nya” 
arbetarklass. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Området har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. 

Man skulle kunna aktivera parken och dess ytor mer. Parken skulle bli 
trevligare om fl er rum defi nierades utan att förstöra dagens funktioner. 
Utveckla aktiviteter för en bredare målgrupp och ge besökaren fl er skäl 
till att stanna här.

Eftersom Egnahemsparken är den enda traditionella parken i stadsdelen 
bör den stärkas som målpunkt. 

Utveckla Egnahemsparken tillsammans med de boende i området. 

Utveckla Egnahemsparken med ett mer varierat artval av träd och buskar. 
Fler stora träd kan planteras. Detta eftersom närliggande villaträdgårdar är 
för små för att kunna ha stora träd. 



Bevarad naturmarksdunge som fungerar som buff ert 
mellan industriområdet och villabebyggelsen. Inom det 
lilla naturområdet fi nns enstaka fl itigt nyttjade stigar 
och spår lek. Här fi nns inga lekredskap, bänkar eller 
andra arrangemang, utan det är naturen som bjuder på 
förutsättningarna.

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 

möte. 



Området har stora brister när det gäller anlagd parkmark och 
naturområden. Detta gör Silkesparken till en viktig plats som närpark. 

Silkesparken ska fortsätta vara en närpark där det är 
naturen i sig själv som bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. 
Ytans status måste höjas. Gläntor och mer varierande skogskaraktärer 
bör utvecklas. Även artrik brynvegetation kan utvecklas intill 
villabebyggelsen.

Svår att knyta samman med övriga grönområden men bör kopplas mot 
villabebyggelsen med tydliga entréer.

Informera närboende om de ekosystemtjänster som 
Silkesvägen bidrar med. Viktigt att entréer är synliga och tydliga. 
Material för kojbygge bör lämnas kvar vid röjningsåtgärder.

Silkesparken förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen 
ska verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer 
på enskilda villatomter. 

Bild: Kojbygge. Foto: Linus Enochson.



Sparad naturmarksdunge inne bland villabebyggelsen. 
Inom det lilla naturområdet fi nns enstaka stigar, spår av 
lek och aktivitet. Här fi nns inga lekredskap, bänkar eller 
andra arrangemang, utan det är naturen som bjuder på 
förutsättningarna. Används främst av omkringliggande 
villor. Nog få som känner till denna plats. Orkanen 
Gudrun har satt sin spår och vegetationen är ung och 
ännu formbar. 

: 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Karlskog är en viktig plats eftersom området har brister när det gäller 
anlagd parkmark och naturområden. Utan god lokalkännedom är det 
svårt att hitta till Karlskog. Fler tydliga entréer och stigar bör utvecklas. 

Karlskog ska fortsätta vara en närpark där det är naturen i sig själv som 
bjuder på förutsättningarna för lek och aktivitet. Gläntor och mer 
varierande skogskaraktärer kan utvecklas. Även artrik brynvegetation 
kan utvecklas intill villabebyggelsen.

Grön koppling till gång- och cykelväg i norr mot Halmstadsvägen och 
Bolaskogen bör stärkas. Tydliga entréer vid kringliggande 
bostadsbebyggelse bör också utvecklas. 

Informera närboende om de ekosystemtjänster som Karlskog bidrar med. 
Informationsinsatser är extra viktiga i samband med skötselåtgärder i 
området. Viktigt att entréer är synliga och tydliga. Material för kojbygge 
bör lämnas kvar vid röjningsåtgärder.  

Karlskog förser området med en rad ekosystemtjänster. Kommunen ska 
verka för att de stora träden sparas i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta eftersom det ofta saknas stora träd och vegetationsvolymer på 
enskilda villatomter. 



Gräsmattepark med lekplats, plats för bollspel och 
sparad naturmark. I kanten av parken rinner ocskå 
Pålabobäcken. Parken är huvudsakligen inriktad på lek, 
men fungerar även för annan vistelse. Parken utgör 
också en utvidgning av stråket längs bäcken och har 
därmed betydelse för variationen och upplevelsen av 
bäckstråket. 

Närpark ska innehålla plats för 
lek/ fysisk aktivitet, vila och 
möte. 



Parken är en viktig park för de boende i området, samt en viktig 
målpunkt i det gång- och cykelstråk som går genom parken. Gröna 
områden längs stråk är viktiga för att staden ska vara attraktiv att röra sig 
i och längs med. 

För att skapa mer variation och erbjuda fl er funktioner kan fl er träd 
planteras. Lekplatsen bör kompletteras med träd som ger skugga. Även 
upplevelsen av att man är i det rum som bäcken utgör bör utvecklas och 
stärkas. 

Utveckla en sammanhållen gestalting längs hela Pålabobäckstråket och 
platserna där intill. Sammanhållen gestaltning bidrar till tydlig och 
funktionell grönstruktur.  

Pålabobäcken är en unik kvalitet här, vilken bör synliggöras ytterligare. 

Ekosystemtjänster kan förfi nas ytterligare, ståket erbjuder många 
kvalitéer idag.Bild: Pålabobäcken. Foto: Linus Enochson.



Park med stora klippta gräsytor och naturmark. Inom 
parken fi nns också plats för bollspel, kulle och en 
lekplats, samt Pålabobäcken. Parken utgör en buff ert 
mellan villabebyggelsen i norr och industritomterna i 
söder. Inom naturmarken i väster fi nns stigar för 
promenad och rekreation. Parken används främst av 
närboende inom området. 

Stadsdelspark ska innehålla plats 
för lek/ fysisk aktivitet, vila,

 odling, picknick och promenad.   



Detta större sammanhängande skogsområde tillför stadsdelen många 
värden. Tyvärr används inte området som det borde på grund av att det 
saknas ett iordningställt huvudnät av gångstigar med tydliga entéer. 

Hornarydsparken ska fortsätta vara en park med naturkaraktär. 
Parken erbjuder omväxlande naturmiljöer men tillgängligheten är 
begränsad. Pålabobäcken tillför kvalitéer men mer vatten skulle göra 
platsen mer attraktiv. Plats för dagvattenfördröjning?

Utveckla en sammanhållen gestalting längs hela Pålabobäckstråket och 
platserna där intill. Sammanhållen gestaltning bidrar till tydlig och 
funktionell grönstruktur. 

Synliggöra entréerna in till Hornarydsparken ytterligare. 

Den biologiska mångfalden kan utvecklas, till exempel 
genom att utveckla ängsmarken ytterligare och förstärka de olika 
vegetationstyperna. Även död ved kan sparas för lek och faunavård.



De strategier som är fastställda i grönplanen är beroende av uppföljning och 
revidering. Värnamo kommun har infört ett arbetssätt med rullande översiktsplan. 
I samband med aktualisering och komplettering av kommunen översiktsplan bör 
också grönplanen revideras och utvecklas. Genom kontinuerlig uppföljning och 
revidering säkerställer kommunen ett uppdaterat stydokument och 
planeringsunderlag gällande Värnamo stads grönstruktur

Arbetet med grönplanen har skett med statsbidrag inom ramen för 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA), där Länsstyrelsen i Jönköpings län har haft 
den beslutande rollen om tilldelat bidrag. 






