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SAMMANSTÄLLNING MEDBORGARDIALOG APLADALEN 

Minnesanteckningar från workshopsgrupp 1,2, 3, 4 (digitalt), 4 (original), 5,6,7,8, 9 och 10 
är infogade. Även de sammanlagt 16 skriftliga meddelanden med synpunkter och förslag 
som har lämnats in efter workshopen har infogats i sammanställningen. 

I dessa 16 meddelanden ingår två stycken rapporter Ett Apladalen för alla, idag och i 
morgon respektive Apladalen ”Medborgardialog” samt en längre skrivelse från Värnamo 
Hembygdsförening. På grund av sitt omfång finns det sammanfattade 
innehållet/budskapet inkluderat i nedanstående sammanställning, men dokumenten 
återfinns även i sin helhet som bilagor. 

Datum för workshop:  2014-10-08 
Plats för workshop: Apladalsskolan, Värnamo kommun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den 8 oktober 2014 samlades omkring 70 personer till medborgardialog angående 
Apladalens framtid. Kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning hade fått i uppdrag 
att arrangera denna dialog och bjudit in brett via annonsering och anslag. 

Tio grupper omfattande 6-7 personer samt en utsedd samtalsledare samarbetade enligt 
en fastlagd workshop-modell. Det var stor åldersspridning i grupperna, vilket gav bred bas 
för dialog och samarbete. 

Ett stort engagemang från både medborgare och kommun bidrog till bra och ingående 
diskussioner av fyra fastlagda fokusområden. Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran 
Johansson hälsade välkommen och Tema landskapsarkitekter var engagerade som 
externa workshopledare för kvällen. 

Planarkitekt Frida Fälth beskrev hur kommunen lagt upp arbetet med just denna 
workshop. Efter en inledande introduktion av landskapsarkitekt Håkan Sundell och 
arkitekt Åsa Nyberg om workshop som redskap och vilka fokusområden som skulle 
behandlas under kvällen följde gruppsamtal och redovisning. 

Det råder inget tvivel om att park- och naturområdet Apladalen är oerhört viktigt för 
värnamoborna och att platsen väcker ett stort engagemang bland medborgarna. Ibland – 
oftast – var enigheten stor om de mer övergripande frågorna, men ibland gick åsikterna 
isär eller var direkt motstående. Nedan återfinns en sammanställning av det material som 
tack vare allas medverkan kunde komma fram under dessa intensiva timmar. 

Åsikter och förslag har i möjligaste mån strukturerats efter de fokusområden som var 
aktuella under workshopen. Många åsikter och förslag återkommer i de olika grupperna. 
Frekvensen av ett svar, ett upplevt problem, hinder eller störning samt återkommande 
liknande förslag tyder på stor enighet kring vissa frågor. Sammanställningen redovisar 
därför dessa förslag mer än en gång för att ge en fingervisning om behovet i frågan. 
Frekvent återkommande, likartade åsikter eller förslag har även illustrerats i en 
övergripande kartbild med pratbubblor under en sammanfattning. Förslag på en lösning 
kan också återkomma under olika fokusområden eftersom dessa bitvis överlappar. 

Att den framtida Apladalen har ett stort värde främst som park- och rekreationsområde 
är något alla tycks vara eniga om. Fler aktiviteter generellt samt speciellt under den 
mörka årstiden och för en bred publik i alla åldrar är ett återkommande önskemål. 

Apladalsskolans matsal fungerade som samlingslokal. Dialog och 
fika var en del av workshopen. Bildkälla: Värnamo kommun 

APLADALSSKOLAN 

Gruppsamtal runt ortofoto om platsens förutsättningar och 
framtid. Samtliga foton från workshopen är tagna av Åsa 
Nyberg. 
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Likaså kan konstateras att det finns behov av att styra upp var man får cykla och inte i 
framtiden. Gena, tydligt anvisade cykelvägar med en beläggning som förhindrar alltför 
höga hastigheter kan vara en lösning på de olika särintressen som finns i denna fråga. 

Ljussättningen i parken är ett annat återkommande tema. 

Nedan återfinns sammanställningen av det material som tack vare allas engagemang 
kunde komma fram. Sammanställningen innehåller både material från den aktuella 
kvällen samt övriga synpunkter som inkommit till förvaltningen inom ramen för 
workshoparbetet. 

 

Stort tack till alla medverkande! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ortofotot – en skalenlig flygbild – utgjorde ett av underlagen för 
att samla in uppkomna idéer och förslag. 

I vilken riktning ska den framtida Apladalsparken utvecklas? 
Foto Åsa Nyberg. 
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MER ÖVERGRIPANDE ÅSIKTER OCH FÖRSLAG SOM INTE ÄR DIREKT KOPPLADE TILL ETT AV  
FOKUSOMRÅDENA 

- Apladalen är härlig! 
- Apladalen är något som många utifrån fortfarande tänker på när man nämner Värnamo. 
- Apladalen är ett varumärke! 
- Apladalen – ”the Appel Valley” – finns det några äppelträd kvar? Eller ska man se till att 
plantera ett antal? 

- Parken är bra för barn! 
- Apladalen är en lekpark – långt utöver själva lekplatsen. 
- Naturen är en stor tillgång i skolornas biologiundervisning. 
- Apladalen ger livskvalitet. 
- Apladalen är framför allt en park och ett naturområde – ingen ytterligare större 
byggnation! 
- Apladalen är värnamobornas vardagsrum. 
- Apladalen är en naturpark värd att värna- ”en Värnamos Central Park”. 
- Apladalen är en stadspark med många kvaliteter, naturpark med hembygdsmiljö samt 
utrymme både för lek och vila. Helt unik och i en klass för sig. 
- Området är en grön lunga förstärkt av Kröcklebäcken, lätt att nå mitt inne i staden samt 
gång- och cykelvänligt. 

- När det gäller förbättringar så finns förslaget att låta parken behålla och utveckla sina 
olika temaområden enligt nedan: 

Ett område för hembygdsföreningen/äldre kulturbyggnader där man har 
marknader, utställningar, försäljning m.m. 

Ett område för lekplats/sport. Utöka möjligheterna för äldre barn och vuxna 
att hitta något här att göra.  

Ett område med välordnad, mer luftig park med bra gångvägar och 
belysning. 

Ett område med mer vild natur där man inte behöver se mellan träden och 
där man även kan ha mörkare partier. 

- Man behöver fråga sig: Vad tål parken? 
- Den utredning som genomfördes av Georg Åberg på uppdrag år Hembygdsföreningen 
efterlyses. Ritningar och förslag finns på Värnamo hembygdsförening.  
- Följ den av professor E. Wibeck år 1956 upprättade vårdplanen för Apladalen. 
- Innan något görs bör en ny inventering av växt- och djurliv genomföras då den senaste 
gjordes 1978. 

 

 

 

 

 

Namnet är Apladalen – och parken har ett stort symbolvärde för 
Värnamo - men var finns apeln? Foto Åsa Nyberg. 

En deltagare sammanfattade det så här ”Apladalen är härlig!” 
Foto Åsa Nyberg. 

Apladalen – Värnamos Central Park? Foto Emelie Kjellberg. 
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Foto Åsa Nyberg. 
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ÅSIKTER OCH FÖRSLAG KOPPLADE TILL FOKUSOMRÅDE 1 
PARKENS ENTRÉER OCH MÄNNISKORS RÖRELSEMÖNSTER 

- Trafikhänvisning till Apladalen redan från södra respektive norra infarten till Värnamo 
stad, utöver hänvisningsskyltar i centrum. 

- Om man bygger ett parkeringshus inom kvarteret Nejlikan norr om Apladalen så kan 
detta lösa parkeringsbehovet för både Apladalens besökare samt även kommunhusets, 
idrottsanläggningarnas och kyrkornas personal och besökare. 

- Södra kyrkogården (väster  om parkeringen till Apladalen) är en vacker och 
kulturhistorisk plats. Den borde vara mer tillgänglig. Genom att öppna en passage igenom 
den, vore den lämplig att ingå i en möjlig ”formgivningsvandring” genom Värnamo 
(Centrum-Fälths Tryckeris kontor-Södra kyrkogården-Apladalen-Bruno Mathsson Center-
Källemo-Vandalorum). De flesta av sträckorna finns redan men de måste skyltas och visas 
i ett sammanhang. 

Parkens utbredning och gränser 
- Parkens avgränsningar upplevs naturliga idag. Kanske ska den utökas söderut i 
framtiden? 

Entréförhållanden 
- Det är gratis och öppet för alla att besöka parken, vilket är bra! 
- Det finns många entréer och ingångar, vilket är positivt.  

- Behov finns av en ny och tydlig huvudentré. I gruppen var alla eniga om att den nya 
entrén ska placeras på den gamla växthustomten, med en bro över Kröcklebäcken in till 
hembygdsparken. 
- Det behövs ingen ytterligare gångbro in till parken. 
- En huvudentré (från norr?) till Apladalen har ju diskuterats länge. Hur ska den se ut? 
Entré med en liten byggnad med information, försäljning mm? Blomsterarrangemang? Ett 
litet växthus? Bro över bäcken? Entrén kanske ska bygga på ett äppeltema? 
- Huvudentrén är otydlig. Vi måste jobba mer med parkens entré samt skyltning till parken 
och i parken. Det borde finnas informationstavlor.  
- Offentlig toalett bör finnas i anslutning till huvudentrén. 
- Det bör finnas en samlingsplats med en så kallad speakers corner (i anslutning till 
entrén).  
- Ny entré kan med hjälp av platsens topografi förläggas planskild i Apladalsgatans 
förlängning och vidare ner till Estradplanen för att inte korsa föreslagen, ny cykelväg i 
parkens norra del. Entrén skulle bli mer inbjudande om Marknadsstugan rivs och istället 
ersätts med ny byggnad på trädgårdsmästeritomten. Denna byggnad kan inrymma såväl 
turistbyrå som konferens-/samlingsrum, utställningslokal som kök, kapprum och toalett. 
Byggnaden kopplas till befintlig parkering via en ny gångväg. 
- En huvudentré bör finnas, men även flera, likvärdiga, mindre ingångar. Huvudentrén bör 
vara tydlig och välkomnande, men inte pampig. 

- Det finns flera entréer till parken, samtliga är otydliga. Skyltning saknas från stadens 
infarter och skyltningen är även undermålig i staden till parken. Turisterna använder 
främst entrén vid Östra Kyrkogårdsgatan eftersom de vill ha nära till Kaffestugan. Övriga 
entréer är främst sekundära entréer för närboende. Entrén vid 

Alla förslag grupperna kom fram till noterades på post-it lappar 
till den efterföljande redovisningen. 

Förslagen omfattar både generella och mer detaljerade tankar 
och idéer. 
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Tånnögatan/Rörstorpsgatan används dock frekvent i samband med evenemang (Lyrans 
spelningar, marknader i Apladalen etc). 
- Utöver dagens tre entréer, projektera omgående och anlägg en ny officiell entré vid 
Tånnögatans södra del med angöring och parkering som vänder sig till turister och andra 
besökare. 
- Södra entrén vid Tånnögatan kan göras till huvudentré för besökande. Ett motiv är att 
den är enkel att skylta till samt nå från väg 27 och E4:an; där fanns också plats att 
anlägga en parkering även för bussar. En nackdel kan vara att avståndet mellan denna 
entré och Kaffestugan anses för långt, men fördelen är möjligheten till en promenad 
genom lekpark, natur, djur och sedan en "belöning" med gott kaffe. Dessutom kunde 
bussresenärer senare hämtas upp vid Simhallsentrén så slipper de lägga tid på att 
promenera tillbaka. 
- Tydliggör fyra entréer med skyltar ”APLADALEN”; i norr, vid Rörstorpsgatan, vid 
Östermalmsgatan respektive vid Ågatan. Skylta dessutom vid gång- och cykelvägen i 
Tånnögatans förlängning söderut, direkt söder om spårområdet. 
- Det behövs fler entréer och tydligare skyltar. 

- Tydligare parkering. Se över parkeringen inklusive platser för bussar. 
- Fler bussangöringar behövs. 
- Bilparkeringen vid Ågatan är bra! 

- Passagerna vid järnvägsbron för gående och cyklister är för smala. 
- I parken bör finnas skyltar till Videskogen och Osudden. 

När du passerar genom parken vilken väg tar du då och varför? 
- Det finns en mångfald av stigar och vägar, vilket är en fördel. 
- Alla har olika vägar in i Apladalen. 

- Många kommer in från Ågatan. 
- Går igenom parken förbi Prästgården och Kaffestugan fyra gånger i veckan i samband 
med Osuddenrundan. 
- Springer olika rundor i parken i samband med innebandyträningen på kvällen. 
- Cyklar till och från skolan morgon och eftermiddag.  
- Cyklar till och från träningen kvällstid. 
- Cyklister förekommer dagtid också men inte lika frekvent som på morgon och 
eftermiddag. 
- Promenerar olika rundor i parken på dagen. 
- Promenerar från bilparkering vid Ågatan till lekplatsen. 

- PRO anordnar Qi Gong framför scenen sommartid, vilket är välbesökt och mycket 
uppskattat. 
  

Även efter workshopen fanns möjlighet att lämna in förslag och 
synpunkter via mail eller i den förslagslåda som placerades ut i 
stadshusets foajé.   
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Tycker ni i gruppen att det finns hinder eller störningar? 
- Det bör vara tillåtet att cykla genom parken. 
- Det saknas cykelväg genom parken. 
- Att man inte får cykla i parken. 
- För högstadieeleverna är det ett hinder att inte kunna cykla genom parken – det tar 
alltför lång tid att gå. 
- Bygg ny cykelväg genom parken mot skolan och simhallen. 
- Skapa en cykelväg från Rörstorpsgatan, över bron och därefter västerut nedanför kaféet. 
- Skolelever cyklar från Rörstorpsgatan och rakt genom Apladalen och det är bra att slippa 
cykla runt parken. 
- Bra om man kan få cykla på fler stigar i Apladalen. 

- Mopeder och cyklar stör. 
- Trafiken är negativ. 
- Det är bra att mopedåkning inte är tillåten. 
- Cyklister i parken får inte störa. 
- För minskad cykeltrafik i parken föreslås en ny cykelväg längs med parkens norra del från 
Tånnögatan, bakom scenen och vidare upp till Östra Kyrkogårdsgatan. För att uppmuntra 
cyklister att använda cykelvägen stängs entrén vid Tånnögatan för cykelfordon. 
Handikappentré samlokaliseras med cykelvägen och placeras längre norrut på 
Tånnögatan. 

- Gruppen vill inte ha in mopeder i parken.  
- Mopedåkning i parken stör. 
- För mycket cykel och moped- åkande i parken särskilt förbi serveringen. 
- Mopeder borde förbjudas i parken. Ett förslag kom upp om att göra en ny gång och 
cykelväg från Tånnögatan ner bakom scenen och upp borta vid växthustomten för att på 
så sätt få bort cyklar och mopeder ur hembygdsparksdelen. 

- Idag cyklar många via entrén vid Tånnögatan förbi kaffestugan även om det är 
förbjudet. Gruppen är kluven, några vill förbjuda cyklister/mopedister helt (förutom på 
befintlig GC-vägar), vissa vill förbjuda förbi kaffestugan men att även se över ett 
alternativt läge för en ny GC-väg genom parken så cyklisterna inte behöver hamna ute i 
trafiken på Tånnögatan/Lagmansgatan.  

- Rörelsehindrade har problem med framkomlighet (grus). 
- Slänt intill GC-väg vid p-platsen vid Östra Kyrkogårdsgatan upplevs som osäker. 
- Gångvägen (står GC-väg) runt ävjan och närmast järnvägen är för mörk på kvällen.  
- Belysningen i parken behöver ses över generellt.  
- Dålig belysning vid marknadsstugan, Kaffestugan, scenen och ryggåsstugan. 
- Flytta på lekplatsen till läget för gamla tennisbanan på grund av säkerhetsrisken mot 
vattnet. 

- Ingången är för osynlig. 
- En ny entré ska vara både välkomnande och hålla ihop/ infria förväntningar. 
- Öppna upp vid stora entrén (vid gamla växthusen). 

- Ta bättre hand om Tånnögatans entré. 
- Använd P-platsen vid stora entrén till bussar och HKP-parkering. Bygg istället ett däck/P-
hus öster om Apladalsgatan, till personbilarna. 

Dikten ”På Värnamo marknad” om Per och Kersti ingår i Svenska bilder av Carl Snoilsky (1841-1903), se 
kommunens hemsida 
http://www.varnamo.se/kulturfritid/kultur/apladalen/kulturhusen/husenvidprastgarden/perochkersti, 
besökt 2014-12-17. 

Dikten utgör en viktig del i stadens identitet och Per och Kersti finns avbildade inom det friluftsmuseum  
som drivs i Apladalen av Värnamo Hembygdsförening. Foto från kommunens hemsida 2014-12-17. 
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- Parkområdet borde vara större – hör området söder om järnvägen till? 
- Har hört om en ny väg parallellt med järnvägen – detta vore förödande för parken 
- Undergången under järnvägen är för smal – gående/cyklister krockar. 
- Obehagligt att parken är för igenväxt/lummig på vissa ställen. 
- Kajor är ett obehag när man tar sig genom parken. 
- Hinder att det finns snö på vägen (avses även snö från ishallen?) 
- Förskolebyggnaden upplevs som alltför modern i sitt uttryck. 

- Scenen med tillhörande publika delar behöver byggas om då den inte motsvarar dagens 
krav på klimatskydd och akustik.  
- Ersätt scenen med en flyttbar enklare lösning som kan nyttjas mer flexibelt och inom hela 
kommunen. 
- Mer sittplatser behövs på planen framför scenen. Midsommarfirandet/dans kan istället 
för vid scenen ske vid den öppna platsen vid Tånnögatan eller bakom Ryggåsstugan. 

Sammanfattning 
Annonsera Apladalen tydligare inom Värnamo stad så att fler hittar till parken. Inom 
parken önskas förbättrade skyltsystem för ökad orienterbarhet samt kopplingar till 
anslutande stråk i staden och dess närhet såsom Osuddenrundan. 

Att det finns flera entréer och många gångvägar genom parken uppfattas positivt. Den 
norra entrén vid Södra kyrkogården betraktas som huvudentré, men behöver förtydligas 
för att fungera för såväl värnamobor som turister. 

Det råder oenighet i grupperna om huruvida det är en störning med cyklister i parken 
eller om det istället stör att man inte får cykla genom parken. Många är dock ense om att 
mopedåkning utgör en störning och inte ska tillåtas i parken i framtiden heller. 

Belysningen i parken behöver förbättras med hänsyn till upplevelsen av trygghet. Framför 
allt efterlyses ökad belysning i anslutning till frekventerade stråk och befintliga 
byggnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Apladalsvisan om Peter och Emmas möte i Apladalen. Apladalsvisan ska 
ursprungligen ha framförts vid en julbasar i Värnamo 1897. Upphovsman till visan är 
Algot Fogelberg., se kommunens hemsida 
http://www.varnamo.se/kulturfritid/kultur/apladalen/apladalsvisan besökt 2014-12-17. 

 
Det var en yngling, som hette Peter 
från Åkers socken, Hult gården heter. 
Han svarvar pinnar, det må ni tro 
på stolsfabriken i Värnamo. 
 
En lördag gick han i aftonstunden 
att promenera i gröna lunden. 
Han gick, sen solen sig sänkt till ro 
till Apladalen i Värnamo. 
 
Där möter han en så´n vacker flicka 
som kärleksfullt upp på honom blicka. 
Han lyfte på hatten och sa: ” Må tro, 
är fröken hemma i Värnamo?” 
 
”Ack nej, i Västbo där är jag hemma. 
Min far är bonde, mitt namn är Emma. 
En liten tid jag blott här skall bo  
att lära sy uti Värnamo.” 
 
Han sade sedan: ”Ack säg, min sköna, 
skall ni spatsera uti det gröna? 
Till gröna lunden, där sippor gro 
i Apladalen i Värnamo.” 
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Många tankar och förslag inom fokusområdet 1 PARKENS ENTRÉER OCH MÄNNISKORS RÖRELSEMÖNSTER var ofta återkommande, vilket sammanfattas i denna figur. 

 

Man ska få cykla genom 
parken! 

 

Inga cyklister eller 
mopedister i parken – 
definitivt inte genom 
hembygdsområdet! 

Förbättrade 
entréförhållanden 

behövs! 

Tydligare skyltning – 
både till och i parken 

för ökad orienterbarhet 
och bättre kopplingar 

till omgivningarna. 

Bättre belysning i 
parken för ökad 

trygghet. 
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ÅSIKTER OCH FÖRSLAG KOPPLADE TILL FOKUSOMRÅDE 2  
APLADALENS INNEHÅLL, NU OCH I FRAMTIDEN 

Uppskattade aktiviteter idag är bland annat Lyrankvällar, firande av Sveriges nationaldag, 
midsommarfirande, skördefest och julmarknad. Likaså är PRO:s arrangemang med Qi 
Gong uppskattat. I framtiden skulle Värnamos marknader kunna förläggas till parken och 
till Kyrktorget. Det skulle vara trevligare än på Storgatan. 

Framtid innebär att vara rädd om den unika och ursprungliga karaktären, att skydda och 
vårda de växter och djur som lever naturligt i Apladalen. Möjligheterna för friskvård och 
folkhälsa, lek och idrott kan lyftas fram ännu mer till exempel genom en intendent, guider, 
skrifter på olika språk, moderna utställningar, bygdespel mm. Apladalen är en kommunal 
angelägenhet - nu och i framtiden. Kommunens engagemang behöver öka och samverka 
på ett bättre sätt med aktiva föreningar och andra engagerade. 

”Kanske en sinnenas park i en lugn atmosfär. Eller en park för djur och natur. Barnens 
”leka av sig” –park under alla årstider, men samtidigt en lugn miljö för lite äldre. Friluftsliv 
med motion eller grillning. Ljussättning, en fröjd för ögat som samtidigt skapar ro och 
spänning, men även en känsla av att våga besöka Apladalen även efter mörkrets intåg” 

-Inventera växter och djur innan något större grepp tas. 

Är det något du saknar i parken idag? 
- Fler aktiviteter och upplevelser, gärna något arrangemang varje månad. 
- Det händer inte så mycket i parken, vilket är negativt. 
- Mer aktiviteter för ungdomar. 
- En ny scen med musikarrangemang en gång per vecka – inte varje dag. 
- Att scenen används mer. 
- ”Speakers corner” 
- Saknas funktioner för vissa åldersgrupper; till exempel en skejtpark i närheten av sport- 
och ishallen. 
- Aktivitetsyta för skridskoåkning (med grillplats) och plats för agilityhinder/bana i den 
inhägnade hagen som används som hundrastplats intill Skattkistans förskola. 
- Aktivitetsyta för skridskoåkning, bollek med mera. 
- Aktiviteter som boulebana, plan för agility och isbana kan vara trevliga inslag i 
anslutning till lekplatsen. 
- Hundrastplats/Hundrastgård 
- Nya  broar inne i Apladalen borde se ut som de befintliga ”Bockarna Bruse”-broarna. 
- Inglasad del vid Kaffestugan och gärna med sittplatser vid en öppen spis. Skulle 
möjliggöra längre öppettider och förlängd säsong. Möjlighet att äta varm mat 
(sopplunch) och dricka ett glas vin även vintertid. 
- Inglasning av Kaffestugans uteservering skulle medge fler sittplatser under 
vinterhalvåret. 
- Marknadsstånd, liknande dem på Kyrktorget i anslutning till Prästgården. 

- Grillplats med vindskydd. Lägereld. 
- Grillplats saknas idag i Apladalen. Anlägg gärna en plats vid Lagans strandkant med ett 
skyddande staket mot ån. 
- Naturlekplats.  
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- Öppen ängsmark för spontan lek. 
- På ytan vid gamla tennisbanan kan det finnas lite plats för nya aktiviteter. Linbana i det 
mindre formatet eller är det för störande? 
- Ett ”kojbyggarområde”. Ett område där man kan bygga kojor. 

- Ett väl upplyst utegym. 
- Utegym i anslutning till Osuddenlöpan /-rundan. 
- Ett naturgym vid sporthallen hade varit bra. 
- Ett utegym – utan inträde eller begränsat av öppettider – gärna i anslutning till 
sporthallen skulle bidra till folkhälsan. 
- Utegym/hinderbana 
- Naturgym/hinderbana. 
- En äventyrsbana. 
- Området söder om järnvägen kan utvecklas med vindskyddade grillplatser och 
äventyrsbana. 
- Konstrunda 

- Plantera fler träd vid förskolan. 
- Växthus för odling av grönsaker. 
- Ett arboretum söder om järnvägen. 
- Botanisk trädgård i ett eller två växthus i anslutning till den bevarade försäljningslokalen 
som en gång tillhörde handelsträdgården. Ett växthus för inhemska växter och fjärilar 
respektive ett för exotiska växter. 
- Blomsterfester. 
- En näckrosdamm på Hantverksstugans baksida. Dammen kan även nyttjas för att gynna 
utvecklingen av någon av våra grodarter. 
- En upplyst fontän/belys,  sprutande vatten i Ävjan. 

- Mer aktiviteter vintertid. 
- Parken känns öde under vinterhalvåret - mer aktiviteter behövs under denna del av året. 

- Parken är helt folktom vintertid. 

- Isbana 

- Vinterlekplats: isbana (fotbollsplan på sommaren) pulkabacke 

- Saknar att den fina Apladalsparken inte riktar sig till hela familjen- och alla åldrar. Idag 
riktar den sig främst till mindre barn. 
- Vägvisningsskyltar. Entréskyltar. Så kallad ”brun skyltning” (vägvisning till turistiskt 
intressanta mål). Om dokumentation av antalet besökare är nödvändig föreslås 
räkneverk. 

- En ny entré vid den tidigare blomsterhandeln med riktning mot Kaffestugan. Vid entrén 
en byggnad som innehåller turistbyrå, marknadsstuga och gärna även utställningslokal. 

- Det finns ju två målgrupper för Apladalen; besökande turister och besökande invånare. 
Tillgänglighet samt information om växter, historia och natur behöver båda. Skyltning är 
främst för turisterna. 
  

Utegym, naturlekplats och hinderbana efterfrågas av deltagarna i 
workshopen. Exemplet överst är från Malmö och underst från 
Odense. Foto Tema. 
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- Ett naturrum. 
- Ett permanent natur- och kulturrum som också fungerar som  undervisningslokal för 
skola, allmänhet och turister. 
- Naturrum som beskriver artrikedomen i Apladalen. 

- Anvisning var man får cykla. 
- Man bör få cykla genom parken, men vid större evenemang kan man stänga av för 

cykeltrafik. 

- Bättre skyltning i och till Apladalen. 

- Skylta gärna till Osudden och Videstigen m fl fina platser. 

- Det behövs både fler skyltar till Apladalen och även inom parken. 

- Bättre skyltning av olika slag. Exempelvis finns olika slags växter och fåglar som genom 
informativa skyltar kan uppmärksammas. Även information om platsens geologiska 
förutsättningar skulle gå att åskådliggöra genom skyltning eller digitalt. 
- Informationstavla om småländska ängsblommor och dess fjärilar 

- Belysning 
- Bättre belysning. 

- Bättre belysning i hela parken. 

- Bättre belysning för den motion som förekommer idag och som bör premieras i 

framtiden. Belysningskällorna ska kombineras; uplights i träden och buskagen intill 

motionsslingan tillsammans med lägre belysningsstolpar på gångstigarna. En ljusexpert 

bör se över sträckan från idrottsanläggningarna förbi ävjan och till ladan. 

- Ny belysning förbi området med Kaffestugan och scenen. Viktigt att belysningen har ett 

varmt, gult sken istället för det kalla blå som är där idag. Belys gärna byggnadernas 

fasader. En ljusexpert bör ta sig an området. 

- Upplyst fontän. 

- Belysning av träd underifrån. 

- Komplettera lyktor på stolpar med ljussättning av vegetation och mark. Låt ljuskällan 

vara av en typ som ger ett ljus som har en varm färgton. Komplettera belysningen med 

diskreta övervakningskameror. 

 

  

Skrylle naturum – ett av de första. Litet, innehållsrikt och informellt samt 
vänder sig både till barn och vuxna. Lunds kommun. Foto Åsa Nyberg. 
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- Djur är uppskattat och det får gärna finnas fler. Kanske ponnyridning vissa dagar. 

Övervakningskameror så att djuren får vara ifred. 

- Fler djur i parken. 
- Mer djur av olika slag. 

- Gärna mer djur! 

- Saknar djurlivet i parken. 

- Fler djur och insekter. Ett fjärilshus. 

- Fler djur i parken. Gärna hästar. Möjligt att köpa djurgodis i en automat eller att det är 

möjligt att köpa i kaffestugan. 

- Möjlighet att köpa djurmat i Kaffestugan. 

- En arbetshäst för parkens skötsel. 

- Parkskötsel kan ske med häst; bidrar till fler djur i parken, trevligt och miljövänligt. 

- Någon form av samarbete mellan nämnder, förvaltningar och föreningar varje månad. 
- Guider 
- Ny gång- och cykelbro från området söder om spåren och vidare söderut.  
- Promenadslinga till Osudden. 
- Gärdesgården runt parken ska ses över. Använd INTE stolpar som är impregnerade med 
miljöfarliga medel.  
- Bättre åtkomst till Lagan. Bryggor, flytta gångvägen närmare vattnet, fler bänkar. Även 
bord önskas vid vissa bänkar. 

- Fler parkbänkar. Fler bänkar och bord. 
- Inför besöksräknare! 
- Bord och bänkar på fler platser än vid lekplatsen för att inta egen medhavd 
matsäck/fika. 
- Tillgänglig toalett. Både för barnfamiljer och äldre är det viktigt med en lätt tillgänglig 
offentlig toalett. 
- Toalett som alltid är öppen belägen någonstans mellan Tånnögatan och lekplatsen. 
- Mobilfri del av parken – där man kan koppla av. 
- Någon form av övervakning med hänsyn till trygghet. 
- Bättre övervakning och säkerhet. 

 
  

Fler tamdjurdjur av olika slag i Apladalen föreslås. Man vill även 
ha möjlighet att mata djuren. Även det befintliga djurlivet i 
parken uppmärksammas. Foton Åsa Nyberg. 
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Vad vill värnamobor använda parken till i framtiden? 
- "Ett Apladalen för alla, idag och i morgon"(rapport Socialdemokratiska arbetsgruppen 
2002) är en rubrik som håller än och huvudattraktionen för Apladalen är faktiskt all 
grönskan, lugnet och miljön. 

- Bevara Apladalen. Tänk på framtiden och förstör inte vårt vardagsrum. 

- Vi i Värnamo Hembygdsförenings styrelse tycker att det är mycket angeläget att 
Apladalen förblir ett friluftsmuseum och en naturpark där inventering av fåglar, insekter, 
träd och växter görs och miljöer skapas för deras fortlevnad. Särskild vikt bör läggas på 
fågelskyddsområdet väster om prästgården där många småfåglar häckar. 

Vi i Värnamo Hembygdsförenings styrelse vill att många värnamobor och turister ska 
komma och njuta i parken samt ta del av våra fina samlingar och vår verksamhet. Vi 
hoppas på ett fortsatt gott samarbete med Kulturskolan respektive skolan. 

- Avkoppling. 
- Själens njutning samt lugn och vila. 
- Hembygdspark och /eller naturpark. 
- Stressade människor behöver en oas som den Apladalen kan erbjuda. ”Jippon” hör inte 
hemma här utan kan ordnas på annan plats. 
- Jag tycker att Apladalen ska förbli natur- och hembygdspark som idag utan förändringar. 
- Apladalen utgör fin och bevarad natur, vilket är positivt för staden. Bra att naturen är 
skyddad. 
- Jag vill att vi bevarar den som ett rekreationsområde med hembygdsanknytning, gamla 
byggnader, djur mm, vilket inte hindrar att man på vissa platser kan förändra  för att få in 
lite andra aktiviteter och innehåll och göra den attraktiv både för barn och vuxna. 
- Parken innehåller attraktioner för både barn och vuxna, vilket är positivt. 
- Varför riktar sig den fina Apladalen främst till mindre barn och inte till hela familjen? 
Varför finns det till exempel inte en mindre fotbollsplan eller en kulle som vintertid kan 
användas som pulkabacke samt en grund vattenspegel för skridskoåkning? Dessa 
aktivitetsytor skulle dessutom kunna användas av den närbelägna förskolan. 

-  En levande hembygdspark med aktiviteter för alla 

- I området för hembygdsföreningen/äldre kulturbyggnader föreslås liknande stugor som 
”Mor Kajsas stuga” vid den nya entrén. Denna stuga är av en gammal, unik modell och 
nya, liknande kan användas till försäljning vid marknader, skördefester och dylikt. 

 

 
  

”Hvilehave til eftertanke” kallas humoristiskt detta gröna rum i 
Egeskovs slottspark, Danmark. Foto Åsa Nyberg. 
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Den gamla scenen anses” ful och felplacerad”. Det är mörkt och trångt i hörnet där den 
står. Kanske kan man göra en publikläktare i slänten bakom kaffestugan där det fanns 
något liknande för länge sedan? Man pratar om att det vore trevligt att ordna utebio och 
allsångskvällar här på sommaren. 

Värnamoborna i en av grupperna vill i framtiden använda parken som en välordnad, luftig 
park med bra gångvägar och belysning. För att uppnå detta behövs: 

- Bättre belysning av gångvägarna 

- Ny stig på andra sidan järnvägen och Lagan. Detta vore även bra för äldre 
personer och de som inte vill gå hela Osuddenrundan. 

- Mer bänkar och soptunnor utmed vägarna. För att öka tryggheten kanske 
poliserna kan förlägga sina motionspass till Apladalen kvällstid? Det har med 
framgång testats i andra städer. 

- Det vore bra med en bro och stig för att folk ska hitta ut till 
”Lycksalighetens ö”.  

- Guidning genom en ”app” kan ge mervärden. För alla, men kanske särskilt 
för dem med funktionshinder. 

- Som ett grönområde. (Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma. Låt förskolan vara 
den sista byggnationen.) 
- Plantera fler träd så att nästa generation också får njuta av Apladalen. 
- Viktigt att inte göra en finpark av Apladalen utan att en tjusning för människor och av 
vikt för artrikedomen är att det finns mer vildvuxna områden i parken. Apladalen ska 
också vara ett område med mer vild natur där man inte behöver se mellan träden och där 
man även kan ha mörkare partier. 
- Anordna ett slåttergille i parken. Finns en bit mark mellan lekplatsen och simhallen som 
eventuellt kan vara aktuellt för slåtter med lie och hässjor. 

- Låt kulturskolans elever uppträda i parken. Eventuellt under sommarlovet; turister och 
andra besökare får inte bara njuta av den fina miljön utan får även underhållning och 
eleverna får träning i att framträda. 
- Låt ungdomsklasser hålla i evenemang. 
- Skapa arbetstillfällen i parken för funktionshindrade. 
- Mer på scenen – Kulturskolan. 
- Scenen idag är för lite använd – kanske bör kommunen marknadsföra den bättre. 
- Ungdomsgrupper kan använda scenen mera 
- Man kan ha allsång på scenen 
- Musikevenemang. 
- Ökat samarbete med skolorna. 
- Önskar ingen dansbana. 
- Fler matmarknader. 
- Parken ska användas till motion och rekreation. En upplevelsepark kring de historiska 
byggnaderna och den natur som finns i parken. Kompletterande inventering och 
information som åskådliggör naturen i parken. Få fram informationen om växter och djur i 
parken på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt (t ex filma i en fågelholk). 

Att scenens placering, utformning, funktion och innehåll behöver 
översyn återkommer i flera av grupperna. 
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- Parken ska kunna erbjuda konstupplevelser (lite som Wanås).  
- Parken ska INTE vara kommersiell. Hantverk och ideell verksamhet är okej. 
- Möjlighet att utnyttja något av hembygdföreningens hus för att äta medhavd fika.  
- Småföretagare/hanverkare ska lätt kunna ”låna” en hantverksbyggnad och hålla sin 
verksamhet där. 
- Fler aktiviteter i hantverksstugorna behövs – kanske godisaffär 
- Stugorna skulle vara mer öppna  
- För att få mer besökare i parken vintertid vore det toppen med vinteröppen kaffestuga. 
- Gruppen önskar att Kaffestugan håller öppet kvällstid för att komplettera det 
restaurangutbud som finns i staden. Gruppen önskar även att Kaffestugans verksamhet 
förstärker den historiska andan området utgör. T ex att serveringspersonalen är klädda i 
mer tidsenlig klädsel. 

- Ett utegym diskuterades, gruppen kom fram till att en placering vid sporthallen är att 
föredra. 
- Ett utegym saknas 
- Ett utegym borde finnas nära ishallen 
- Idrottsanläggningar (t ex fotbollsplan, minigolf) får inte anläggas i parken. En allmän 
hinderbana (utegym) vid ängen är okej. Se karta.  

- Minigolf  

- Det händer för lite i parken (främst vintertid). Parken ska vara plats för olika jippon och 
lokala framträdanden som är gratis. (T ex fler häst och vagn-turer, på vintern kan vagnen 
bytas ut till en släde. Promenadgrupper kvällstid, mer framträdanden på scenen, fler 
skolevenemang i parken, kommunala arrangemang så som Kolifejs var när det var igång). 
- Studsmatta i marken i anslutning till lekplatsen 
- I ett område för lekplats/sport föreslås trampolin i marknivå vilket är kul för äldre barn.  
- Ha bättre öppettider på toaletterna i anslutning till lekplatsen.  
- Lekplatsen är superbra, men fortsatt utveckling och skötsel önskas. 
- En isbana på vintern. 
- Skridskobana – spola vid Tånnögatan 
- Skidspår vintertid 
- Ordna en pulkabacke i Apladalen vid någon slänt. 
- Anlägg vintertid en tillfällig pulkabacke med hjälp av snö intill den befintliga lekplatsen. 
- Skapa en skridskobana för att ge parken fler aktiviteter under vinterhalvåret. 
- Apladalen bör förbli naturpark 
- Apladalen används mycket till att springa/jogga i – bra användning 
- En näckrosdamm med ljusdesign skulle tillföra en dimension 
- Blomsteräng är planterad vid gamla tennisbanan – var rädd om den. 
- Blomsterängen invid stigen mot idrottshallen bör utökas. Informera skolorna så att de 
inte lägger orienteringsslinga genom denna äng. 
- I gamla prästgården borde kunna ordnas mötesplats med lekhörna – kanske 
föräldragrupper som träffas eller pensionärsfika – det behövs mer liv  
- Sätt ut ”värmebänkar” så att ungdomar kan sitta i parken även vintertid i den röda 
öppna paviljongen 
- Var rädd om ”fågelskyddsområdet”. 
- Ett fjärilshus borde finnas i parken. 

Wanås; modern konst i historisk miljö. Både en natur- och en 
kulturupplevelse. Foto Åsa Nyberg. 
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- Önskar att Kröcklebäcken kan/ får fortsätta meandra. 
- Mer djur i parken – samarbete med skolan. 
- Kan man inte sälja mat till djuren någonstans – t ex i kaffestugan – där borde man också 
kunna köpa ”fikakorg” att ta med och sedan sitta i gräset och fika. 
- Södra delen av parken behövs för lugna upplevelser 
- Vintertid borde man kunna åka runt med häst och vagn 
- Låt det några gånger per månad vara möjligt att åka ”häst och vagn”. 
- Grillplats vore jättebra. 

- Hundrastplats och Agilitybana längre söderut – i fårhagen där man rastar hundar nu, 
kan man ha fotbollsplan 
- Agilitybana 
- Medborgarna frågar sig också ”Hur mycket tål parken?”.  
- Äppellund för fruktplockning borta vid Tånnögatan/järnvägen. 
- Allé med äppelträd utmed järnvägen för att få de tusentals tågresenärerna en upplevelse 
som får dem att minnas Värnamo. Kombinerat med en vacker skylt ”Apladalen” uppsatt 
vid järnvägen. 
- En liten brygga för att angöra kanot och komma iland vid Apladalen. 
- Brygga i Lagan för bättre vattenkontakt och för att underlätta för fisk. 
- Tillgänglighetsanpassad brygga för fiske. 
- Någon aktivitet vid tennisbanan. 
- En mindre fotbollsplan. 

Sammanfattning 
Det ska finnas utrymme för både natur och kultur inom parkens gränser. 

Värnamoborna vill ha möjligheten att utöva fler aktiviteter i sin park. En levande park 
med rikt innehåll och arrangemang under hela året bör eftersträvas. 

Framför allt saknas såväl arrangemang som möjligheter till vinteraktiviteter under den 
mörkare delen av året, vilket särskilt behöver uppmärksammas. 

Apladalen ska vara en rekreativ och vilsam plats men även en funktionell park, vilket 
ställer krav på att noga studera hur olika aktiviteter och stråk relateras till varandra. 

En förbättrad scen med rikare innehåll, utegym samt hinderbana och fler tamdjur är 
återkommande specifika önskemål. 
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Ett utegym och/ eller 
hinderbana saknas idag 

av många. 

Ett ökat djurliv inom 
Apladalen i vid 

bemärkelse. Fler 
tamdjur som kan 

matas, ett 
insektshotell och 

möjlighet att åka häst-
och vagn är förslag 

som kom upp. 

Apladalen är och ska 
framför allt vara ett 

park- och naturområde 
i staden. Apladalen 

behövs för vila, 
återhämtning, motion 

och friluftsliv. 

Möjlighet till fler 
aktiviteter behövs för 

ett ökat folkliv -framför 
allt under vintern. 

Många tankar och förslag inom fokusområdet 2 APLADALENS INNEHÅLL, NU OCH I FRAMTIDEN var ofta återkommande, vilket sammanfattas i denna figur. 

En levande 
hembygdspark, med 
hantverk och ideell 

verksamhet. Fler 
kulturevenemang både 
vid scenen och i övriga 

parken. 
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ÅSIKTER OCH FÖRSLAG KOPPLADE TILL FOKUSOMRÅDE 3  
STÄMNINGAR OCH UPPLEVELSER I PARKEN – NU OCH I FRAMTIDEN 

- Apladalen drar till sig en publik redan idag och ger lugn och ro. 
- Apladalen används av medborgarna under hela livet och i dess olika skeden – som barn, 
förälder, pensionär.  
- Att ”det gamla” är bevarat är en kvalitet. 
- Önskar nytänkande med varsamhet. 

- Alingsås har arbetat på ett intressant sätt med ljussättning under många år, se 
hemsidan http://lightsinalingsas.se/sv  

- Scouterna är ett mycket bra inslag i parken. 
- Utveckla marken söder om Apladalsskolan i samarbete med föreningslivet 

Var känner du dig trygg respektive otrygg i parken? 
- Dagtid upplevs parken trygg, mörkt och osäkert på kvällen. 
- Otrygghet upplevs på kvällen. En incident med en fiskelina i backen vid scenen. En cyklist 
hade cyklat in i den och fått den i halshöjd. Otrygghet upplevs också i o m nyheterna om 
vandalisering av marknadsstugan, incidenten/erna med djuren och personöverfall. 
- Osäkert för (de tama) djuren. 

- Nattetid är det lite kusligt och otryggt i parken när man går/cyklar – går det att få till 
övervakning vore det bra 
- Staket saknas vid lekplatsen mot vattnet (Ävjan). 
- Lekplatsen nära vattnet upplevs inte trygg; flytta den istället till blomsterängen. 
- Viss otrygghet under den mörka årstiden. 
- Befintlig belysning bländar mer än det lyser på backen. 
- Mer belysning av träd och byggnader ger en säkrare park. 
- Bakom scenen finns ett ”tillhåll”. 
- Vid gångvägen in i parken från Tånnögatans södra del är armaturerna felplacerade.  
- Kvällstid skapas en ”svart vägg” som är oupplyst, vilket bidrar till otrygghet. 

- Ljusspel vid broar och mörka passager skulle bidra till en känsla av trygghet. 
- Det finns en lugn del intill Lagan i Apladalens sydvästra del. 
Mer aktiviteter för olika åldrar skulle ge ökad trygghet. 

Vilka upplevelser tycker ni saknas i Apladalen? 
- Något som förändras. 
- Julmarknad och fler matmarknader. 
- Parkens norra del borde ingå i stadens julskyltning.  
- Det saknas upplevelser främst på vinterhalvåret. 
- Att parken ändrar karaktär under den mörka årstiden på ett liknande sätt som sker i 
övrig stadsmiljö (jfr julskyltning, belysning etc). 
- Det saknas aktiviteter under främst vinterhalvåret: 
Saknar skidspår och skridskobana. 
- Utveckla Kaffestugan till en året-runt-öppen servering. Gärna en med en inglasad del 
som kan erbjuda både varma drycker, soppluncher vid en värmande brasa. Allt för att 
skapa ett mer attraktivt Apladalen för både besökare och värnamobor även under 

http://lightsinalingsas.se/sv
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vinterhalvåret.  
- Till jul vore det roligt om man satte upp julbelysning som på Storgatsbacken 
Belysning utmed stigarna och uppåt riktat ljus på fler av träden. Etablera ett samarbete 
med utbildningen i ljusdesign på Högskolan i Jönköping. 

- Det saknas historiska upplevelser i Apladalen. 
- Botaniska och zoologiska upplevelser. 
- Ökad mångfald i djurlivet. 
 
- Bättre belysning behövs på alla stigarna. 
- Up-lights på fler av träden. 
- Riktig ljusdesign behövs – inte amatörmässighet 
- Interaktiv belysning av parkens träd. Att som besökare kunna styra ljussättningens färg, 
form och intervall för en ökad attraktion, fler besökare och trygghet. 
- Konstupplevelser (”konstnärsrundor”) 

- Aktiviteter som riktar sig till hela familjen, typ Kolifejs (Kolifejs var enligt Värnamo.nu ett 
arrangemang som kommunen satsade stort på från 1986. Det har även sedan dess hållits 
en mindre variant med främst barnaktiviteter i Apladalen http://vyer.nu/kolifejs-i-
varnamo-t-kolifejs6-1/, besökt 2014-10-17.) 
- Fler evenemang 
- Saknar allsång i Apladalen 
- Teaterscen på slänten. 
- Teater och allsång. 
- Allsång  
- Mer uppträdande och arrangemang i parken. Både elever, park och värnamobor kan 
vinna på ett tätare samarbete med exempelvis Kulturskolan. 

- Att scenen utnyttjas mer aktivt och med ett bredare musikutbud till exempel med 
körsång eller teater. Ett utökat samarbete med kulturskolan med framträdande på 
scenen. 
- Scenen utnyttjas dåligt. Behöver scenen marknadsföras mer? 
- Scenen kanske ska flyttas till det gamla läget söder om serveringen. 

- Schackspel. 
- Veteranbilsutställning. 
- Saknar möjlighet att åka ”häst och vagn”. 
- Saknar ponnyridning. 

- Gallra bland träden, vid cykelbron 
- Fler bänkar i anslutning till vatten. 

Sammanfattning 
Att parken används under livets alla skeden är en viktig kvalitet då det skapar en livslång 
relation till platsen. 

Många efterfrågar mer underhållning kopplad till musik, körsång eller teater. Scenen och 
dess omgivningar fungerar inte ändamålsenligt utifrån dagens krav på scenrum, 
upplevelsevärden och komfort för publiken. 

http://vyer.nu/kolifejs-i-varnamo-t-kolifejs6-1/
http://vyer.nu/kolifejs-i-varnamo-t-kolifejs6-1/
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Under vinterhalvåret 
finns för lite aktiviteter 

i parken.  
 

Många förslag på 
vinteraktiviteter såsom 

isbana, pulkabacke, 
skidspår och 

julmarknad. En 
vinteröppen servering 

är ett önskemål. 

 

Dagtid är parken trygg, 
men under dygnets 
mörka timmar ökar 

otryggheten. 

Scenen kan behöva 
förnyas och därigenom 

få fler evenemang. 

Många tankar och förslag inom fokusområdet 3 STÄMNINGAR OCH UPPLEVELSER I PARKEN – NU OCH I FRAMTIDEN återkom. Detta sammanfattas i ovanstående figur. 

 

Satsa på ljussättning! 
Både med hänsyn till 
ökad trygghet, men 

även ur ett 
gestaltningsmässigt 
perspektiv genom 

medveten ljussättning 
av träden för en rikare 

upplevelse av 
parkmiljön. 

Lekplatsens närhet till 
Ävjan och avsaknaden 
av staket runt vattnet 
upplevs otryggt för 
barnen. 

En grillplats samt 
förbättrade 

sittmöjligheter för 
barnfamiljer och andra 

med egen matsäck. 
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ÅSIKTER OCH FÖRSLAG KOPPLADE TILL FOKUSOMRÅDE 4  
PRAKTISKA OCH VARDAGLIGA ASPEKTER 

Det ska vara gratis att gå in i Apladalen. 

Vad fungerar bra och inte? 

Bra! 
- Fin natur 
- Att det gamla är bevarat. 
- Det är bra skötsel. Parken är fin, ren och välskött. 
- Att det är gratis att gå in i parken. 
- Det är bra att det inte kostar något att gå in i parken. 
- Det finns många ingångar. 
- Bra med många stigar i parken. 
- Kaffestugan är en bra tillgång för parken. 
- Kaffestugan fungerar perfekt. 
- Vid Kaffestugans ena hörn finns en välfungerande belysning. Önskar fler av denna 
typ/lösning. 
- Åtgärder utomhus runt serveringen är positivt. 
- Scouterna är ett bra tillskott till parkens verksamhet. 

 

Inte bra! Kan bli bättre! 
- Flytta lekplatsen söderut. 
- Skyltningen till parken och dess otydliga entréer är inte bra. 
- Cykelpendlingen kontra flanörer fungerar inte idag. 
- Det ska vara tillåtet att cykla genom området. 
- Önskar ett absolut förbud att cykla från entrén på Tånnögatan via Kaffestugan och till 
Apladalsskolan/Kyrktorget. Det måste finnas en särskild cykelväg som alternativ. 
- Saknar en cykelväg från Tånnögatan vid Mor Kajsas stuga och bakom scenen till 
Kaffestugan samt vidare till sporthallen och skolan. 
- Mörka områden på kvällen är inte bra. 
- Slå gräset oftare; mer blomning i gräsytorna önskvärd. 
- Slå gräset på gammalt sätt 
- Utemöblerna på serveringen är inte bra; stolar sönder.  

 

 

 
  

Den efterföljande redovisningen skedde i två ”storgrupper” inför samtliga medlemmar från fem grupper 
som samlades i musiksalen respektive matsalen. Här redovisar grupp sju i musiksalen.  



          25 (28) 
           
          MEDBORGARDIALOG APLADALEN 2014 
 
 

Upprättad av: Åsa Nyberg , Uppdragsnr: 090095601 

 

- Scenen är föråldrad och fungerar inte utan behöver byggas om: 

 Scenöppningen behöver kunna stängas för att förhindra skadegörelse 

Taket behöver sträcka sig längre ut så att scengolvet inte blir vått och halt. 
Taket behöver även utformas så att ljudet riktas ut och når publiken på ett 
bättre sätt. 

För arrangemang även vid regn vore ett utskjutbart tak för publiken bra. 

För en förbättrad publikkontakt behövs fler sittbänkar och även bänkar mitt 
för scenen. 

- Använd scenen mer för teater och körsång. 
- Scenen behöver fräschas upp. 
- Fler djur vore önskvärt. 
 - Kajorna är ett problem. Bekämpa kajorna i parken. 
- Bättre tillgänglighetsanpassning. 
- Förbättra samarbetet mellan föreningsliv och kommun för att skapa fler aktiviteter. 
- Det finns många tomma hagar. Håll fler djur i parken så att inte hagarna står tomma. 
- Impregnerade stolpar i Apladalen stör helheten. 

Saknas några praktiska funktioner som kan rättas till? 
- Namnge gång- och cykelstråket utmed Lagan till John Ljunggrens promenad. 
- Det saknas en bra karta över parken med promenadvägar och löprundor samt rundornas 
längd i km. Även en app med motsvarande funktion efterfrågas – varför inte en  
”ap(p)ladalen? 
- Karta som är aktuell, över slingorna i parken. 
- Ett GIS-skikt för vad som finns i Apladalen. 

- Ansök om brunskyltning! 
- Brunskyltning av parken är viktig. 

- Installera cykelpumpar både norr om Aplarinken och öster om badhuset– även uthyrning 
av cyklar kan lokaliseras till någon eller båda av dessa platser. 
- Cykeluthyrning i parkens norra del strax söder om en ny, tydligare entréplats.  
- Laddstolpar för elbilar på angränsande parkeringar (markerade vid Tånnögatan). 

- Bron ”under järnvägsbron” känns instabil. 
- Gångvägar och bryggor längs ån behövs. 
 - Övergång/bro över Lagan behövs någonstans vid 27:an för att halvera Osuddenrundan. 
- Fräscha upp de gamla broarna. 
- Det saknas räcke vid bron nära lekplatsen 

- Installera en drickfontän vid lekplatsen. 

- Ökad gallring för bättre sikt genom parken.  
- Mycket igenväxt utmed Lagan. 
- Det saknas en öppen äng. 
- Mer blomning under längre tid av säsongen exempelvis vitsippor, liljekonvalj… 
- Plantera aplar i parken. 

- Tak behövs på baksidan av kaffestugan. 

Det finns behov av dricksvatten i parken varma dagar. Även året runt för de som tränar, föräldrar med 
barn eller förskoleklasser. Foto Åsa Nyberg  
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- Det finns för få soptunnor. 
- Mer soptunnor! 
- Soptunnor med källsorteringsmöjligheter. 
- Fler papperskorgar 
- Papperskorgar 
- Uppsamlare för engångsgrillar. 
- Skyltningen vid entréerna är dåliga. 
- Papperskorgar MED LOCK fattas överallt 

- Toalett som är öppen behövs vid lekparken 
- Toalett vid lekplatsen. 
- Toalett 

- Fler up-lights i parken 
- Bättre belysning! 
- Fler sittgrupper det vill säga bänkar/sittplatser samt tillhörande bord. 
- Fler och bättre bänkar inkl. en ”värmebänk”. 

Sammanfattning 
Ljussättningen av parken behöver ses över i sin helhet. Både hur belysning sker och vad 
man vill uppnå (trygghet, stämningar, accenter etc.) samt val av ljuskälla och armatur. 

Praktiska funktioner som god tillgänglighet, generöst med sittplatser, tillgång till 
offentliga toaletter, många papperskorgar etc. skulle förbättra vardagen för många 
parkbesökare. 
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Plantera vildapel och 
äppelträd! 

Förbättra 
tillgängligheten i 

parken. 

Fler och bättre 
sittmöjligheter. Både 
allmänna platser och 
även i anslutning till 

Kaffestugan. 
Värmebänk för bättre 

komfort under 
vinterhalvåret. 

Vinterbonad toalett 
”med generösa 

öppettider” behövs vid 
lekplatsen.  

Bron nära lekplatsen 
saknar räcke. 

Många tankar och förslag inom fokusområde 4 - PRAKTISKA OCH VARDAGLIGA ASPEKTER - var ofta återkommande, vilket sammanfattas i denna figur. 

 

Fler och bättre 
papperskorgar samt 
soptunnor behövs! 

Gärna papperskorgar 
med lock. 
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SLUTSATSER; HUR GÅR VI VIDARE? 

Hur ska man nu gå vidare? Alla fina förslag och utvecklingsbara idéer är ju inte möjliga att 
genomföra samtidigt. Inte heller pekar alla önskemål i en och samma riktning.  

Av sammanställningen går dock tydligt att utläsa att flertalet människor vill utveckla 
Apladalen med ett något ökat innehåll av aktiviteter – utan att parkens rekreativa 
potential går förlorad. Främst är det aktiviteter under vinterhalvåret som man idag 
upplever saknas. 

Det finns också en stor förståelse för värdet av djur- och växtlivet i parken samt tankar 
kring hur detta kan bevaras och utvecklas. 

Ett mål för många är att parken ska rikta sig till alla – och över generationsgränserna, 
vilket rimmar väl med det socialt hållbara samhället. 

Det tycks också vara så att den inriktning som parken idag har – med en syntes av natur- 
och kulturliv är den som också uppskattas av många. Just relationen mellan kultur och 
natur är speciellt intressant och även föremål för samtida forskning. Likaså är den tillgång 
parken utgör för folkhälsa och utbildning något som många tycker är betydelsefullt och 
utvecklingsbart. I det många gånger pressade och höga tempo som finns i dagens 
samhälle är möjligheterna till återhämtning centrala – och detta kan Apladalen erbjuda. 

Läs gärna mer om den nutida människans förhållande till naturen i den nyutkomna boken 
”Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv”. Boken skildrar vilken roll 
naturen spelar i människors vardagsliv och hur vi på olika sätt förhåller oss till det som vi 
idag benämner naturen. I en artikel av Michaela Lundell i tidskriften Extrakt – aktuell 
forskning för ett hållbart samhälle intervjuas etnolog och landskapsforskare Katarina 
Saltzman som är en av bokens redaktörer. Delar av intervjun återges nedan och får 
avsluta denna sammanställning: 

– Att se natur och kultur som varandras motsatser är en västerländsk tankefigur. Vi har 
organiserat både vetenskapen och hela vårt samhälle utefter det. Det har bland annat lett 
till den välkända klyftan mellan naturvetenskap och humaniora, där ”naturen” ofta 
lämnas åt naturvetenskapen. 

– Ändå finns det egentligen inget som låter inordna sig i det ena eller andra. Ett landskap, 
till exempel en hage eller en skog, består både av natur och av kultur. Det finns nästan 
ingen ”natur” som inte är människopåverkad längre och uppdelningen i natur- och 
kulturlandskap är inte längre relevant. Även en nationalpark, som ska representera den 
”äkta, orörda naturen” är i högsta grad en kulturprodukt, genom beslutsprocessen och 
avgränsningen mot omgivningen, säger Katarina Saltzman. 

Bokens författare hävdar att vi behöver kunskap om människors vardagliga relationer till 
naturen för att kunna förändra vår inverkan på den fysiska miljön och därigenom 
åstadkomma ökad hållbarhet. 

– Förhoppningsvis kan vi bli mer medvetna om hur vi tankemässigt delar upp världen i 
natur och kultur trots att det är en värld, säger Katarina Saltzman. Om vi förstod att de 
inte är skilda sfärer av verkligheten, då skulle vi kunna hitta bättre sätt att förhålla oss till 
vår fysiska omgivning. Hur vi benämner saker och ting har stor betydelse för hur vi agerar, 
säger Katarina Saltzman. 

Tack än en gång för värdefulla 
synpunkter! 

Källa besökt 2014-12-19: 
http://www.extrakt.se/livsstil-och-konsumtion/jjag-njuter-helst -av-naturen-genom-
bilfonstret/ 


