
Vatten Upptagnings-
område

Gröning eller park

TECKENFÖRKLARING

Skala 1: 20 000 (i A3)

Teoretisk tillgång till närgrönska
Vid en första snabb blick på kartan ser det ut som om Gislaved 
har en mycket god tillgång på bostadsnära grönområden. Varje 
park och grönområde som ansetts ha det värde och funktions 
som krävs för att de skall kunna räknas till att vara ett bostads-
nära grönområde har tilldelats en upptagningsvidd på 300 
meter i radie. Att ha som högst 300 meter till ett bostadsnära 
grönområde bedöms vara något som man bör sträva efter och 
Gislaved anses kunna erbjuda då grunden för en god tillgång 
till bostadsnära grönområden redan finns.

Detta är den teoretiska tillgången och man kan se att trots detta 
är det brist på närgrönska i Rödjan. Dessa analyser bör jämfö-
ras med en befolkningstäthetskarta över var folk bor, men även 
var de arbetar. Generellt kan man säga att bebyggelseområden 
med god tillgång på friytor har mindre behov av parker. 

Detta betyder att inte alla gröningar behöver sträva efter ”park-
status” utan att vad som behövs kan vara ett mindre område där 
grundläggande saker finns som, sittplatser, skugga, möjligtvis 
lekplatser mm. Det finns en vid skala av olika slags gröningar 
och man får ta ställning till var och en. Vad som inte räknas till 
detta är grönytor som endast är av klippt gräs, eller endast av 
sparad naturmark. Dessa har inte de funktioner som krävs, men 
kan utvecklas kompletteras om behovet finns. Många av Gis-
laveds gröningar är just av denna sistnämnda klass och därför 
inte medtagen i denna bristanalys över närgrönska.

Foto ovan:
Platser för vila och möte 
(Trasten)

Alla gröningar ska inte ha 
”parkstatus”

Det finns en vidd av olika 
typer av gröningar
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Skala 1: 20 000

Vatten Upptagnings-
område

Gröning eller park

TECKENFÖRKLARING

Privat- halvoffentligt 
upptagningsomr. 

Torg eller verksamhets-
bunden yta

Skala 1: 20 000 (i A3)

Faktisk tillgång till närgrönska
Kartan till höger visar att Gamla Henja, större delen av Nya 
Henja, centrum, delar av Södergården, Lundåkra och Yttre cen-
trum samt större delen av Gyllenfors har relativt god tillgång 
på närgrönska.

De områden som lider brist på närgrönska är; sydöstra delen 
av Södergården, västra delarna av Lundåkra, norra delarna av 
Karl-Johansgatan och hela Rödjan. I vissa av dessa områden 
finns torg, men trots att dessa är offentliga och fyller en viktig 
funktion som mötesplatser kan de inte ersätta närgrönskan. Att 
poängtera är att de kan vara mycket viktiga komplement till 
närgrönskan och beroende på utforming och innehåll till viss 
del ersätta delar av närgrönskans funktioner.

Men det faktiska upptagningsområdet är mindre än det teore-
tiska då man här tagit hänsyn till olika element som begränsar 
användningen och upptagningsområdet för ett bostadsnära 
grönområde, exempel på detta kommer nu att tas upp.

Foto ovan:
Gårdsparken väster om 
Södra Storgatan

Foto nedan:
Utemiljön runt Svenska 
kyrkans församlingshem
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Offentlighet
Halvoffentliga till privata platser kommer inte att kunna utnytt-
jas av alla de som teoretiskt sett skulle ingå i dess upptagnings-
område. Detta innefattar inte bara bostadsgårdar till hyres- eller 
bostadskomplex utan även villakvarter som har en egen plats 
som antingen av placering eller också utformningen av platsen 
har lett till att karaktären och känslan blivit halvoffentlig till 
privat.

Institutioner och föreningar
Vissa grönytor är knutna till institutioner eller föreningar, de är 
i själva verket offentliga men av religiösa eller personliga skäl 
kan en individ känna sig utestängd i alla fall. Därför har dessa 
platser markerats med en annan färg för att förtydliga att de 
inte kan benämnas som offentliga i alla tillfällen. Exempel på 
platser kan vara kyrkogårdar, begravningsplatser eller platser 
knutna till en viss historisk bakgrund.  Hembygdsgården har 
placerats i detta fack eftersom den dels, i detta fall är mycket 
inhägnad, och det finns ett värde och så starkt invävd historia i 
platsen som leder till att området inte är lika allmänt, öppet och 
fritt som en vanlig park eller gröning. 

Torg
Detta är en annan form av plats som är viktig att ta upp men 
som ändå skiljer sig väsentligt från parker och gröningars 
funktioner i det att de oftast är mer liv, hårdare miljö och annan 
atmosfär. Torgen har en mycket viktig social funktion då de 
kan fungera som noder och mötesplatser för många individer 
i samhället, men de har inte samma användning och funktion 
som ett grönområde och därför har de även markerats annor-
lunda på kartan. De kan inte helt uppväga eventuell avsaknad 
av ett grönområde, men de kan vara mycket goda komplement 
då de inhyser andra funktioner och värden.  

Barriärer
En stor inverkan på ett områdes upptagningsområde kan even-
tuella barriärer ha. De påverkar olika användargrupper på olika 
sätt vilket leder till att det är mycket svårt att göra en generell 
analys på hur grönområdenas upptagningsområde, som skall 
tillgodose en bred vidd av användargrupper, påverkas av olika 
barriärer. 

Attraktivitet
Slutligen finns faktorn: attraktivitet. Många grönområden är i 
behov av upprustning och omgestaltning då de är tärda, slitna 
och tråkiga. Detta är det första steget man bör ta, att renovera 
upp och använda sig av de grönområden som redan finns. Men 
det är svårt att säga hur mycket en plats attraktivitet påverkar 
(positivt eller negativt) upptagningsområdet och hur attraktiv 
en plats upplevs av brukarna, därför har inte denna aspekt tagits 
med i analysen.

Kravet på offentlighet be-
gränsar upptagningsområ-
det för många områden

Utformning och karaktär

Grönytor knutna till institu-
tioner och föreningar har 
begränsad upptagnings-
område

Tex: platser knutna till 
någon slags religion eller 
invävd historia

Foto till höger:
Kyrkparken

Torg har viktiga egenska-
per och funktioner, men 
kan ej ersätta närgrönskan

Svårt att göra en generell 
analys av barriärpåverkan

Många gröningar och 
andra områden med 
närgrönska behöver rustas 
upp

Foto till höger:
Fågelliv runt Nissan
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Vatten Förslag på utvecklingsomr.

Gröning eller park

TECKENFÖRKLARING

Privat- halvoffentligt 
upptagningsomr. 

Upptagningsomr. vid 
förbättring av bef.

Torg eller verksamhets-
bunden yta

Upptagningsomr. vid 
nyprojektering
Upptagningsomr. vid 
ökad offentlighet

Upptagningsomr.

Vid nybyggnation kräva 
delar av kostnaden för 
etablering (eller upprust-
ning av närliggande) grö-
ning eller mindre park

Utveckla vissa områden så 
att de känns mer offent-
liga

Utveckla och rusta existe-
rande gröningar 

Skala 1: 20 000 (i A3)

Utveckling av tillgång till närgrönska
För att utveckla det bostadsnära grönytorna i framtiden bör 
man försöka ha som krav att beställaren vid nybyggnation 
anlägger eller betalar en del av kostnaderna för anläggandet 
eller upprustning av intilliggande närgrönska. Likartade krav 
kan man ställa uppe vid Smålandia om det blir aktuellt att 
utvidga affärsområdet, dels för att villaområdet i Rödjan saknar 
närgrönska, men även för att förbättra utemiljön vid Smålandia. 

Vissa av grönområdena som för tillfället har en privat atmosfär 
över sig skulle kunna på sikt utvecklas till att bli offentliga. 
Exempelvis några av de grönområden som bildats i kilarna 
i Södergården och Lundåkra. De skulle kunna ha ett mycket 
större upptagningsområde än de har idag om man utformade 
dem så att de fick en mer offentlig karaktär och samtidigt tyd-
ligt visade entréer in till områdena. Man bör komma ihåg att 
kvarteren Rosen och Vallmon är lite speciella i det avseende att 
de är gemensamhetsanläggningar.
Det finns även gröningar som idag inte kan räknas till bostads-
nära grönområden då de inte inhyser några av de funktioner 
som krävs utan endast består av gräsmatta eller naturmark. 
Dessa skulle på sikt kunna utvecklas till mer rekreationsinrik-
tade ytor i de områden där det idag är en brist på bostadsnära 
grönområden.
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