
Idrottsplats

Lekplats

Skola/förskola

Villaträdgårdar

Gårdspark

Allé

Gröning

Gräsmarker

Lövskog

Barrskog

Trädgårdar

Parker

Impediment

Särskilda rekreationsomr.

TECKENFÖRKLARING

Fornminne

Karaktär och historia
Villaområderna i Lundåkra är till större delen byggda på 60-ta-
let men har även inslag av ny bebyggelse i form av både villor 
och hyreshus väster om Södra Storgatan och även Sörgårdssko-
lan nere vid Danska vägen. Tomterna är av medelstorlek och 
vegetationen är vanligtvis etablerad och varierande.

I mitten av område ligger Gisleområdet som en grön oas med 
möjligheter till en variation av idrotts- och rekreationsaktivite-
ter. 
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Precis som i Södergård har de gröna kilarna som sparats en av-
görande en viktig betydelse i Lundåkras karaktär och även här 
har flera lekområden bäddats in i dessa. 

Större delen av Lundåkra har relativt bra tillgång på skogsmar-
ker och vattennärarekreation, som kan nås från sydöstra delen 
av området. Västra delen av området har dock inte lika goda 
förutsättningar för närströv. En tillgång är Södergården, med 
sina rekreationsmöjligheter i form av Rastamossens våtmark 
och Scoutstugan, som ligger precis söder om Lundåkra.    

Foto ovan:
Villaområdet i den nord-
västra delen av Lundåkra, 
precis söder om Recticell

Foto ovan:
Sydöstra villaområdet sett 
från ett sparat naturom-
råde
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Trädgårdar och parker
Större delen av området består av villor med medelstora träd-
gårdar, vilket ger området ett varierat uttryck och gör det 
intressant att röra sig igenom. Emellertid känns gaturummet 
ibland lite väl brett och hårt.
 
I det relativt nybyggda området i väster är det enda grönområ-
det den park som är byggd vid hyreshusen. Även då växtmate-
rialet känns som ett grundsortiment har ett försök till karaktär 
på området gjorts med hjälp av alléer, samlingsplats formad/
markerad med granitsten och rumsbildande plantering. Om-
rådet känns trots detta rätt anonymt och tomt på sina ställen, 
kanske är det bara mer tid det behöver.

Kilar
Lundåkra har mindre gröna kilar än Södergård, men de flesta 
av tomterna gränsar till någon form av sparat naturområde eller 
gröning. Flera villor är byggda runt en gröning som i dagsläget 
vanligen består av ett antal sparade träd och klippt gräsmatta. 
Deras potential som offentliga mötesplatser eller avslappnande 
miljö har inte till fullo utnyttjats. Många verkar även ta deras 
existens för given och varken se möjligheterna eller privilegiet 
med dem.

Större rekreationsområden
Tillgången på närströvområden är god i östra delen av området, 
där man lätt kan nå både Nissanområdet och har Gisleområdet 
precis till väst om sig. De som behöver lättillgängliga områden  
med chans till eftertanke har Skogskyrkogården tämligen nära. 
För det nybyggda området i väster är tillgången på bra när-
strövsområden inte lika stor då skogsområdet mellan området 
och Nissastigen inte har samma potential ur rekreationssyn-
punkt.

Offentlighet och framkomlighet
Oftast känns de sparde grönområderna mellan bostäderna rätt 
öppna och halvprivata, men dock inte lika exponerade som de 
flesta gröningarna i Södergård känns. Även här kan känslan 
av att de nästan fungerar som en förlängning av trädgårdarna 
finnas och oftast är entrén till området svår att se då man nästan 
kan tro att man går över någons tomt. 

Foto till höger:
Staket som är relativt 
övervuxet med diverse 
klätterväxter ger en trevlig 
atmosfär mot GC-vägen

Foto längst till höger:
Mindre stig mellan villaom-
rådet och Gisleområdet

Foto till höger:
Gårdspark i det nybyggda 
området väster om Södra 
Storgatan

Foto till höger:
Södra delen av Gisleområ-
det, här med en grillplats

Foto ovan:
Ingång till en av kilarna/
gröningarna i östra delen 
av Lundåkra

Foto till höger:
GC-väg längs med Dans-
ka vägen med grönområ-
det vid Södergårdsskolan 
till höger
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Ekologiska värden
De grönakilar och gröningar som kan hittas inuti och mellan 
kvarter har en viktig roll för inte bara flora och fauna utan även 
för tätortens hälsa som helhet. I västra området finns även på de 
nya tomterna flera sparade äldre ekar och de gamla stenrösena 
har fått bilda naturliga tomtgränser. Båda elementen som är 
delar av det gamla odlingslandskapet står nu som viktiga buff-
ringszoner och habitat för djur och växter.

I sydvästra delen och i västra delen av området växter en kärl-
växt som klassats som hotad och därmed bör extra aktsamhet 
tas runt denna miljö.

Kulturhistoriska värden
Stenrösena och ekarna i området väster om Södra Storgatan 
står som monoment från den forna användningen av området 
och därmed som levande påminnelser om områdets mångåriga 
historia.

Lek
I Lundåkra är de flesta lekplatserna placerade i de gröningar 
som finns mellan husen och består till största delen av ett 
bassortiment av lekkomponenter så som gungor, sandlåda, 
gunghäst och rutschkana. För de äldre barnen kan det finnas 
fotbollsmål men i övrigt inget direkt anpassat till dem. Grön-
områdena här är oftast inte lika exponerade som i Södergård, 
men även då detta är fallet kan det i vissa fall behövas komplet-
teras med mer grönska. Det finns grönområden även här som 
endast består av klippt gräs och som inte ger något skydd alls 
för solen eller erbjuder någon som helt variation i omgivningen 
eller ger inspiration. 

I västra delen finns det en lekplats av standardkoncept med 
omgivande vegetation av olika bärbuskar så som röda- och 
svartavinbär. Placeringen känns lite konstig då den ligger mel-
lan vägen och parken istället för att ha parken mellan vägen 
och lekplatsen.

Foto till höger:
Lekområde, väster om 
Gisleområdet, är mycket 
exponerat och ensidigt

Foto till höger:
Ett sparat naturområde i 
östra delen av Lundåkra

Foto till höger:
Stenrösen och äldre ekar 
som sparats och inkor-
porerats i det nybyggda 
området väster om Södra 
Nissastigen

Foto längst till höger:
Fornminne, milstolpe 
ståendes i naturmarken 
väster om Södra Storgatan 
vid Lunnabo

Foto ovan:
Lekplats i det nybyggda 
Lunnabo väster om Södra 
Storgatan där ”gungbi-
lens” fundament är uppe i 
dagen

Foto till höger:
Lekområde i en av kilarna i 
östra Lundåkra med inslag 
av träd
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Styrka
Den rika mängden av närliggande grönska i form av kilar och 
gröningar

Den oftast mycket goda tillgången på närströvområden

Närheten till Gisleområdet och dess möjligheter till rekreation 
och idrott

Västra delen av området där ekologiska och kulturhistorisk 
viktiga element har bevarats och inkorporerats vilket ger områ-
det en identitet och kontinuerlighet  

Brister
De många gröningar som i dagsläget ser glömda och monotona 
ut

Gröningarna och de sparade naturområdena känns halvprivata 
och verkar betraktas som ”oviktiga” eller självklara

Västra delen av området har inget nära strövområde då den 
närliggande naturmarken består av sankmark och sedan kom-
mer Nissastigen som en barriär

Frånvaron av inspirerande lek och lekmiljöer

Förslag på åtgärder
Utnyttja kilarna och gröningarna så att de går från att vara ano-
nyma till att lyfta området

Utveckla de gröningarna som ligger mitt i ett tomtområde så att 
de får en tydlig entré, utvecklar en identitet och känns tillgängli-
ga för alla och inte bara de som har tomter som gränsar till dem

Se till att de grönområden som finns och de marker som gränsar 
till bebyggelsen inte används som skrotupplag utan att de har en 
städat och välkommande utseende

Utnyttja den befintliga grönskan i leken genom att väva sam-
man dem på olika sätt och på dettas sätt även utveckla en mer 
inspirerande och spontan lekmiljö 

Foto till höger:
GC-väg längs med Södra 
Storgatan

Foto till höger:
Leder genom Gisleområ-
det

Foto till höger:
Gröning vid Södergatans 
södra del
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