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FÖRORD

Parkerna i Ängelholms kommun har stor betydelse 
för människors välbefinnande och bidrar till att 
göra livet bättre. De utgör gröna oaser med plats 
för rekreation, avkoppling, lek och samvaro. 

Parkerna bidrar också till att ge kommunen iden-
titet och skönhet. De bidrar till folkhälsa och utgör 
plats för den biologiska mångfalden. 
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INLEDNING

Handlingsplanen för parker är en handlingsplan 
för parkernas skötsel och utveckling. Den utgör 
ett viktigt stöd för parkernas framtida användning. 
Handlingsplanen är ett vägledande dokument in-
för framtiden. Ekonomiska satsningar på parkerna 
är beroende av politiska beslut. Handlingsplanen 
ska utgöra underlag för det årliga budgetarbetet 
gällande investeringar. 

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att klarlägga hur 
tätorternas parker ska skötas och utvecklas i fram-
tiden, för att visa på vilken kvalitet och standard 
de ska ha. Handlingsplanen innehåller även riktlin-
jer för stadsnära odling.  

Mål
Målsättningen för kommunens parker är:

• Hållbar parkmiljö. 
• God parktillgång.
• Rik och utvecklad parkkultur.

Definition
En park har antingen naturlig eller planterad växt-
lighet. Den är öppen för allmänheten och avsedd 
för rekreation eller förströelse samt har en gestalt-
ning, innehåll och kvalitet som understryker detta. 
Det finns stora variationer i parkerna.

Planeringsunderlag
Nedan beskrivs kommunens grönstrukturplan 
och handlingsplan för lekplatser, som har bäring 
på denna handlingsplan för parker. Övriga viktiga 
planeringsunderlag såsom lagstiftning, landskaps-
konventionen, miljömål, folkhälsomål, struktur-
plan SKNV, översiktsplan m m beskrivs i grönst-
rukturplanen.

Grönstrukturplan
En grönstrukturplan har tagits fram för Ängel-
holms kommun. Den har varit på samråd. Där-
efter har den reviderats utifrån inkomna synpunk-
ter och kompletterats med en balanseringsprincip. 
Grönstrukturplanen ligger nu ute på ett förnyat 
samråd, innan den tas upp för godkännande av 
kommunfullmäktige. 

Grönstrukturplanen utgör ett strategiskt och 
övergripande styrdokument för grönområdena i 
kommunens tätorter. Handlingsplanen för par-
ker utgör, i förhållande till grönstrukturplanen, 
det operativa dokumentet gällande kommunens 
parker. 

Handlingsplan för lekplatser
Kommunens handlingsplan för lekplatser är också 
ett operativt dokument, gällande kommunens lek-
platser. Lekplatser behandlas därför inte i hand-
lingsplanen för parker. Större parkområden, där 
lekplatsen endast utgör en liten del av parken, kan 
dock ingå i denna handlingsplan.

Avgränsning
Handlingsplanen för parker omfattar parker i 
kommunens större tätorter: Ängelholms cen-
tralort, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka 
Ljungby och Strövelstorp. Handlingsplanen om-
fattar enbart de parker som som avses utvecklas 
inom åren 2016-2026.
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PARKERNAS VÄRDEN

Grönområden kan ha såväl ekologiska, ekono-
miska, kulturella och sociala värden. Läs mer om 
det i kommunens grönstrukturplan. Nedan be-
skrivs de värden som har bäring på parkerna. 

Ekologiska värden
Biologisk mångfald
Tätorternas förutsättningar för biologisk mångfald 
finns i kommunens grönområden. Den biologiska 
mångfalden är mest utbredd i större sammanhäng-
ande naturområden som via gröna kilar når in i 
bebyggelsen. I parkerna i de tätbebyggda delarna 
av kommunen finns lägre ekologiska värden. Park-
er med en hög skötsel har en låg biologisk mång-
fald. Värdefulla biologiska element som kan hittas 
i tätorternas parker är t ex träd, stamhåligheter, 
blommande buskar, vatten eller mindre skötta 
gräsytor. De bildar språngbrädor mellan staden 
och det omgivande lanskapet. Parkerna bidrar 
också till ekosystemtjänster, då de renar luft och 
vatten.

Klimatanpassning
Stadsplaneringen påverkar i stor grad även det 
lokala klimatet. Många städer är något varmare än 
landsbygden. Den förväntade temperaturökningen 
med några grader kan i tätbebyggda städer inne-
bära långt mycket mer. Grönområden fungerar 
som klimatreglerare, de hjälper till att jämna ut 
temperaturskillnader och har stor betydelse i 
staden för ett behagligt stadsklimat. Grönska ger 
skugga, skyddar mot vind och regn samt ge en 
känsla av att dämpa buller. Parkerna fungerar ock-
så som luftförbättrare, genom att växterna binder 
stoft som finns i luften samt tar upp koldioxid och 
ger ifrån sig syre. Därutöver behövs mark som inte 
är asfalterad för att ta hand om nederbörd. 

Ekonomiska värden
Varumärke
Välskötta parker är lönsamma för kommuner-
nas marknadsföring. Kommuner använder gärna 
en grön image för att stärka sin lokala identitet 
och bygga varumärket. Så även Ängelholm, som 
marknadsförs med ”Land och hav. Liv och lust.” 
Höstträdgårdsmässan är ett exempel på en händel-
se som marknadsför Ängelholm som en grön stad 
och samtidigt bidrar till att skapa en ny tradition.

Kulturella värden 
Kulturhistoriska miljöer
Kulturhistoriska miljöer som t ex äldre parker, 
trädgårdar, kyrkogårdar och alléer bär vittnesbörd 
om hur tidigare generationer levt och verkat. De 
bär vår historia. Det är viktigt att bevara dessa 
miljöer för att ge en känsla av kontinuitet. De 
bidrar till att förmedla kontakten bakåt i tiden och 
rymmer mycket av stadens kulturhistoria. De ger 
oss en trygg bas i en annars föränderlig tillvaro.

Stadsbild
Stadens parker utgör viktiga stadsbyggnadsele-
ment, som kompletterar stadsbilden. De gör det 
även möjligt att orientera sig och känna igen sig 
i olika delar av staden. Grönstrukturens roll som 
ram för nutida kulturverksamhet som konst, mu-
sik eller teater kan också vara av stor vikt för en 
orts identitet.

Utsmyckning
Utsmyckning i stadens parker i form av konstverk,

Rosentäppan, foto kommunens bildbank.
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blomsterurnor, påskris eller julgranen på torget 
kan bidra till att skapa en identitet och samhörig-
het. Det ger också en positiv bild av staden.

Sociala värden
Folkhälsa
Tillgång till grönska i omgivningen har stor betyd-
else för människors livskvalitet och hälsa. Grön-
områden bidrar till såväl fysisk som psykisk hälsa. 
Forskning har visat att personer som vistas i grön-
områden eller ser natur från sitt fönster får sänkt 
blodtryck och känner sig mindre stressade, enligt 
Statens Folkhälsoinstitut. Flera av nutidens livs-
stilsrelaterade sjukdomar är konsekvenser av stilla-
sittande både på arbetet och på fritiden. Personer 
som har nära till parker eller andra grönområden 
ägnar mer tid åt fysisk aktivitet än andra. En för-
bättrad folkhälsa ger färre sjukskrivningar, vilket 
bidrar till lägre sjukvårdskostnader.

Generationsöverskridande mötesplatser
Parker kan fungera som informella mötesplatser 
eller platser för evenemang och fest. Parker i stad-
en fungerar som mötesplatser på lika villkor och 
kan hjälpa till att minska sociala klyftor. Det har 
t ex visat sig att bostadsområden som inbjuder till 
olika aktiviteter gynnar integrationen. De sociala 
aktiviteternas omfattning varierar och sträcker sig 
från att t ex se okända personer på ett torg eller 
sitta i en park med familjen och vännerna.

Lek och pedagogik
Barns utveckling gynnas av att vara utomhus och 
i naturen. I naturen utvecklas barn mer än om de 
bara leker på traditionella lekplatser. De rör sig 
mer om de får leka där det finns träd och buskar 
samt där marken är kuperad. Effekterna av att 
uppehålla sig i en variationsrik utemiljö med inslag 
av natur visar sig även genom goda studieresultat.
Barn som har koncentrationssvårigheter blir hjälp-
ta om de får ha kontakt med naturen. Könsroller 
och åldersskillnader försvinner när barn leker ut-
omhus. Naturmaterial kan stimulera kreativiteten.

Prestationsförmåga
Hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö, än i ur-
ban miljö utan inslag av natur. Naturen stimulerar 
sinnena och förbättrar koncentrationsförmågan. 
Dagliga aktiviteter i parker och gröna stråk, pro-

menader, trädgårdsarbete, cykling och fiske, höjer 
sinnesstämningen och ökar självförtroendet. Med 
en skarp hjärna följer hög prestationsförmåga.

Rekreation
Parker ger möjlighet till rekreation och upplevel-
ser: såväl till vardags från arbetsplatsens fönster 
eller i bostadens närhet. Stadens parker ger möjlig-
het till stillhet, avkoppling, frisk luft, lek, motion 
och odling. Studier har visat att ett grönområde 
besöks oftare ju kortare avståndet mellan bostaden 
och grönområdet är, enligt Statens Folkhälsoinst-
itut.

Samhörighetsskapande
Aktiviteter utomhus leder ofta till trivsel och soc-
iala möten. Människor som t ex får vara med odla 
eller göra stadens rum mer attraktiva med hjälp av 
växter känner en större delaktighet i staden. När 
människor är med i kreativa odlingsprojekt gyn-
nas den personliga utvecklingen och samhörighet 
skapas.

Tillgång, nåbarhet och kvalitet
Det finns, enligt Boverket, tre aspekter som alltid 
bör beaktas i den fysiska planeringen för att säkra 
tillgången på bostadsnära natur: tillgång, nåbarhet
och kvalitet. Med tillgång menas tillgången av 
grönstruktur. Nåbarhet, eller tillgänglighet, syftar 
på den faktiska och upplevda tillgängligheten av 
naturen. Kvalitet definieras som naturens storlek, 
innehåll och värden. Både gestaltning och förvalt-
ning har stor betydelse för att säkra och utveckla
kvaliteterna i naturen.

Trygghet
En annan viktig aspekt är att känslan av trygghet i 
bostadsområden ökar om det finns grönområden i 
närheten. Forskning har visat att välvårdad grön-
ska har en dämpad effekt på brottsligheten, enligt 
en studie som publicerats i tidskriften Landscape 
and Urban Planning. Brottsligheten och männi-
skors aggressiva beteende minskar också med 
ökad tillgång på natur, medan grannsämjan ökar. 
Samtidigt är det viktigt att grönområden upplevs 
som trygga, annars är det risk att många inte vågar 
använda dem. 
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Det finns 34 parker i de större tätorterna som 
tagits med i handlingsplanen för parker i Ängel-
holms kommun. Parkerna beskrivs var och en för 
sig i respektive tätort. I beskrivningen redovisas 
storlek, markägare, beskrivning, värden, målsätt-
ning, utveckling och prioritet. Prioritetsordningen 
visas även på sidan 9. Den kan dock komma att 
förändras efter hand.

En åtgärdslista kommer tas fram som bilaga till 
handlingsplanen. Därutöver kommer även riktlin-
jer för djurhållning att tas fram. De tas inte med i 
handlingsplanen, eftersom djurhållningen troligt-
vis kommer ske på andra grönytor än de som är 
medtagna i parkplanen. En skötselplan för konst-
verk och en skötselplan för andra grönområden 
än parker ska också tas fram.

Ängelholm centralort

02 2 4 6
KILOMETER

TECKENFÖRKLARING

Park N

UTVECKLING AV PARKER I ÄNGELHOLM

Vårblomning, foto kommunens bildbank.

Parker	som	ingår	i	parkplanen.	På	kommande	sidor	finns	kartor	över	respektive	tätort	och	respektive	park.
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Nya torg, foto Millan Hagström.
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Prioriteringslista

År 1  Längs med Munkaljungbybäcken,   Munka Ljungby
  mellan Munkhälla och Linnégatan,
  vid Sveagatan
  Torget       Hjärnarp
  Längs med Örjabäcken    Strövelstorp
  Aktivitetsyta/Rådhustäppan   Ängelholm centralort

År 2  Torget i Vejbystrand    Magnarp/Vejbystrand
  Vid idrottsplatsen    Strövelstorp
  Järnvägsparken     Ängelholm centralort

År 3  Vid förskola     Hjärnarp 
  Vid Rundelsgatan    Munka Ljungby
  Adolfsfält     Ängelholm centralort
  Vid Blockstrandsvägen    Skepparkroken

År 4  Vid Brödragårds- och Harnackavägen  Hjärnarp 
  Vid Ripvägen     Magnarp/Vejbystrand
  Vid Stigmansgatan,    Ängelholm centralort
  Tegelbruksparken

År 5  Vid Gästgivaren    Munka Ljungby
  Rönnevik,     Ängelholm centralort
  Nya torg

År 6  Vid Smedjehus- och Sänkehusvägen  Hjärnarp
  Danielslundsparken,    Ängelholm centralort
  vid järnvägen och Kamomillgatan      

År 7  Hembygdsparken,    Ängelholm centralort
  Lilla planteringen    

År 8   Stadsparken,     Ängelholm centralort
  lekplats i Epadalen, 
  park i Södra Utmarken 

År 9  Rosentäppan,     Ängelholm centralort
  Vita räck/Tullsportsplatsen,
  mellan Nyhemsgatan och Nyhemsleden

År 10  Centrumparken    Munka Ljungby
  Lövängsparken,    Ängelholm centralort
  mellan Rönne å och Gåsahalsvägen
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1. Lövängsparken

Storlek
Ca 2 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Lövängsparken är en nyanlagd park i form av en 
hedliknande äng med plantering av tall och en. 
Det finns en stig och bänkar i parken. 

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Lövängsparken ska vara en central mötesplats i 
norra Ängelholm. Parken ska bidra till att länka 
samman bostadsbebyggelsen med hamnen samt 
minska upplevelsen av järnvägen som barriär 
mellan staden och havet. 

Utveckling
Sätta upp informationsskyltar. 

Prioritet
10. 

Lövängsparken, foto Helena Mårtensson.
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2. Vid Stigmansgatan

Storlek
Ca 1.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Vid Skyttegatan finns en lekplats med skog i bak-
grunden. Här finns gräs, små buskar och björkar. 
En gång- och cykelväg går genom området. En 
trädrad länkar till parken vid Stigmansgatan, som  
består av en gräsyta omgiven av träd på tre sidor 
och privat trädgård. I parken finns en asfalterad 
yta och boulebana. Det finns två stora fotbollsmål 
på gräsytan.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken vid Stigmansgatan ska fungera som en 
mötesplats för boende i närområdet. Då parken 
huvudsakligen omgärdas av villa- och radhus-
bebyggelse ska den utgöra ett komplement till 
bostadsträdgården. 

Utveckling
Ta bort boulebana och asfaltsyta. Plantera Rhodo-
dendron och lök istället. 

Prioritet

4.

Vid Stigmansgatan, foto Millan Hagström.
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3.Adolfsfält

Storlek
Ca 4.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av gräsytor med träddungar. I park-
en finns en bollplan och en basketplan. Där finns 
också en gräsplan och en lekplats. Genom parken 
går en belyst gångväg.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Adolfsfält ska vara en attraktiv bostadspark som 
ska locka både till rekreation och motion. Parkens 
storlek och variation gör att parken har en poten-
tial att bli en mötesplats för boende i de norra 
delarna av staden.

Utveckling
Ta bort buskage. Plantera lök längs gång- och 
cykelväg. Ge basketplanen ett nytt användnings-
område med konstgräs och sarg. Sätta upp belys-
ningsstolpe och sittplatser mellan banorna. An-
lägga ett nytt staket runt multiarenan. Anlägga en 
boulebana. Delar av parken ska vara tillgänglig för 
stadsodling.

Prioritet
3.

Adolfsfält, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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4. Hembygdsparken

Storlek
Ca 19 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Hembygdsparken är en av en av Skånes mest 
besökta turistattraktioner, med omkring 300 000 
besökare per år. Parken är omgiven av skog. Här 
finns djur, serveringar, lekplats, scen, anordningar 
för idrott och naturanknutna aktiviteter o s v. 
Tullakrok ligger vid ån. På en fågelö finns bl a 
mandarinand. I området finns även Sångarnas hus 
med trädgård. En begravningsplats för smådjur 
finns i Thorslundsskogen. En Upzone-anläggning 
har nyligen anlagts i skogen.

Värden
Ekologiska, kulturella och sociala värden.

Målsättning
Hembygdsparken ska även fortsättningsvis vara 
en av Skånes största turistattraktioner. Parken ska 
innehålla ytor som både uppmuntrar till avkopp-
ling, motion, lek och inlärning. Den ska kännas 
välkomnande för alla. Parken ska vara en central 
målpunkt för rörelsen längs Rönne å. 

Utveckling
Utveckla parken i dialog med Hembygdsförening-
en. Förstärka värdena i parken och utveckla parken 
med aktiviteter. 

Prioritet
7.

Hembygdsparken, foto kommunen bildbank.
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5. Rönnevik

Storlek
Ca 1 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken har en minigolfbana, en paviljong, plan-
teringar och bänkar. Den utgör en del av å-
promenaden.

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Parken ska kännas som en del av å-promenaden 
och utgöra en attraktiv passage mellan å-rummet 
och Danielslundsgatan.

Utveckling
Skapa en tillgänglighetsanpassad äventyrsminigolf-
bana tillsammans med Minigolfklubben. Utföra en 
allmän upprustning av området vid lusthuset. 

Prioritet

5.

Rönnevik, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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6. Danielslundsparken

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken innehåller en rhododendronplantering och 
sommarblommor. En gångväg med bänkar går 
genom parken. 

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska fungera som en entré till cykelvägen 
över Pyttebron och stärka stadens koppling till 
å-rummet. Parken ska markera en gräns mellan 
villabebyggelsen och den tätare kvartersstrukturen 
i centrum. Parkens planteringar ska upplevas som 
attraktiva även för dem som passerar parken med 
bil. 

Utveckling
Komplettera och föryngra Rhododendronbestån-
det. Plantera lök. Sätta upp belysning. 

Prioritet 
6.

Danielslundsparken, foto kommunens bildbank.Rönnevik, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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7. Lilla planteringen

Storlek
Ca 3 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Lilla planteringen består av två gräsytor samt en 
gång- och cykelväg. Där finns en skogsdunge, och 
mål för bollsport, med ett högt staket. En bänk 
finns utmed gång- och cykelvägen. I parken har 
det under de senaste 20 åren planterats nya träd 
av olika arter: bl a turkisk ek, tulpanträd och grå 
valnöt. Det är en lättillgänglig park.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken länkar samman centrum med de norra del-
arna av staden. Växtligheten i parken ska bidra till 
att bryta ner skalan och skapa en harmonisk över-
gång mellan de större bostadskvarteren i centrum 
och den mindre villabebyggelsen norr om parken. 
Nyplantering av olika trädarter ska göra parken till 
ett utflyktsmål.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd för att skapa miniaboretum. Inventera och 
skylta upp träden. Delar av parken ska vara till-
gänglig för stadsodling.

Prioritet
7.

Lilla planteringen, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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8. Nya torg

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken vid Nya torg gränsar till en parkering. Det 
är en frodig park med lekplats. En gångväg går 
runt parken och det finns möjlighet att gå mellan 
buskagen i mitten av parken. I parken finns även 
en boulebana. Parken omgärdas av gatuträd.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för boende i 
området. Den ska innehålla en variation av växt-
lighet och aktiviteter som bidrar till att öka det 
sociala samspelet i området. Kommunen strävar 
efter att skapa en trygg och inbjudande plats, även 
under den mörkare delen av året. 

Utveckling
Rusta upp bänkar. Sätta upp belysning.

Prioritet
5.

Nya torg, foto kommunens bildbank.
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9. Stadsparken

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Ängelholms stadspark är en förhållandevis liten
stadspark. Där finns perennrabatter och en fon-
tän. Den ligger i direkt anknytning till Storgatan 
och används därför mycket. Där finns både gräs 
och bänkar att sitta på. Ett stort trädbestånd dom-
ineras av sex stycken knappt 80-åriga lindar, som 
ramar in södra sidan. Stadsparken innehåller även 
japanska körsbärsträd, en äkta kastanj, en stor 
ginkgo och en hästkastanj.

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Stadsparken ska med sin rika variation av växtlig-
het utgöra ett grönt rum i den täta staden. Parken 
ska fungera som en viktig mötesplats i centrum, 
där det finns möjlighet att stanna upp och finna 
rofylldhet. Samtidigt ska parken med sina gång-
vägar utgöra ett attraktivt alternativ för dem som 
passerar genom området. 

Utveckling
Sätta upp belysning. Skötsel av konstverk.

Prioritet
8.

Stadsparken, foto kommunens bildbank.
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10. Mellan Rönne å och Gåsahalsvägen

Storlek
Ca 4 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av gräsyta med träd på rad längs 
Gåsahalsvägen och träddungar. Här finns en 
fotbollsplan, en basketplan med staket runt och 
en nyanlagd skatepark. En grusväg leder till gång- 
och cykelvägen längs Rönne å.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska utgöra en viktig generationsöverskrid-
ande mötesplats för hela Ängelholm och ska med 
sina olika aktivitetsytor bidra till rekreation och 
motion. Parken och Nyhemsbron över Rönne å 
ska bidra till att länka samman Nyhem med Nya 
Kungsgården. 

Utveckling
Diskussion om utveckling pågår tillsammans med 
Ängelholmshem. Plantera lök längs gång- och 
cykelväg. Sätta upp belysning vid skaten och multi-
arenan. Ta bort träd vid skaten. Delar av parken 
ska vara tillgänglig för stadsodling. 

Prioritet
10.

Stadsparken, foto kommunens bildbank. Skateparken, foto kommunens bildbank.
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11. Järnvägsparken

Storlek
Ca 2 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken är belägen mellan Rönne å och järnvägs-
stationen. Parken bidrar till att skapa en grön 
entré till Ängelholm. Den är, till ytan, Ängelholms 
största centrala park. Här finns ett omfattande 
trädbestånd och en stor artrikedom. Närheten till 
Rönne å gör att miljön upplevs som mycket till-
talande. Parken används för promenad. En skulp-
tur finns vid stationen. Parken har stor potential 
med sitt läge vid sidan av stationen. Ett plan-
program för stationsområdet håller på att tas fram, 
där järnvägsparken ingår.

Värden
Ekologiska och kulturella värden.

Målsättning
Järnvägsparken ska medverka till att koppla sam-
man centrum med stationsområdet. Den ska 
fungera som en attraktiv mötesplats för stadens 
invånare. Närheten till Rönne å gör även att park-
en är en viktig del av rörelsen längs å-rummet 
och kontakten till vatten ska, tillsammans med 
de historiska kopplingarna till järnvägen, vara ett 
påtagligt inslag i parkens utformning. 

Utveckling
Sätta upp mer belysning. Skapa tydliga entréer. 
Skylta upp parken och sköta  konstverk. Utveckla 
kopplingen till järnvägsmuseet samt mellan sta-
tionsområdet och centrala Ängelholm. Förstärka 
järnvägsparken. Utveckling ska ske i samverkan 
med stationsområdet. 

Prioritet
2.

Järnvägsparken, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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12. Aktivitetsyta/Rådhustäppan

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Allaktivitetsytan anlades år 2012. Den har trän-
ings- och lekelement på blå gummibeläggning. 
Det finns bänkar runt om. Det centrala läget gör 
området till en bra mötesplats. Detsamma gäller 
för Rådhustäppan. Runt platsen finns också stora 
träd.

Värden 
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Parken binder samman busshållplatsen, kyrkan 
och stadsbiblioteket. Den fungerar som en för-
längning av Stortorget. Växtligheten ska utgöra ett 
mjukare inslag i stenstaden och aktivitetsytorna 
ska, med sin avskildhet från angränsande gator, 
vara en skyddad plats för uppehåll och lek. 

Utveckling 
Sätta upp belysning på Rådhustäppan. Skötsel av 
konstverk.

Prio
1.

Järnvägsparken, foto Hanna Sandgren Hanzén. Allaktivitetsyta, foto Millan Hagström.
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13. Rosentäppan

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Rosentäppan består av en liten park med perenn-
rabatter och en staty. Fontänen bidrar till att ta 
bort ljudet från gatan. Det är en intim park som 
skapar en paus från stadsmiljön. 

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Den intima atmosfären ska bevaras, då Rosen-
täppan är en av få parker med den karaktären. 
Parken ska med sin lummighet och lilla skala ut-
göra en rofylld och grön oas i det hektiska stads-
livet. 

Utveckling
Skötsel av konstverk.

Prioritet
9.

Rosentäppan, foto kommunens bildbank.
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14. Vita räck/Tullsportsplatsen

Storlek
Ca 1 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken är belägen vid Rönne å och utgör en del av 
å-promenaden. Den är omtyckt för picknick. Den 
består av två separata rum med planteringar och 
bänkar. Det finns en mycket brant gång och
trappa ner. Flera träd har planterats de senaste 
åren och vissa gamla har fått större utrymme. Här
finns kaukasisk vingnöt och stora bokar, som 
troligtvis är över 100 år gamla. Tillgängligheten till 
parken är låg.

Värden
Ekologiska, kulturella och sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig plats i det stråk som 
skapas mellan centrum och sjukhusområdet ge-
nom etablering av den nya gång- och cykelbron. 
Parken ska upplevas som ett torg som är attraktivt 
att både passera och att vistas i. Å-rummet är ett 
viktigt inslag.

Utveckling
Sätta upp belysning. Skötsel av konstverk.

Prioritet
9.

Vita räck, foto kommunens bildbank.
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15. Tegelbruksparken

Storlek
Ca 2 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken anlades 2006. Idag används den i första 
hand som passage, med goda möjligheter för 
paus på en bänk. Det finns för mycket trafik runt 
omkring för att uppleva rofylldhet. För passeran-
de fungerar parken som betraktelseobjekt. Här 
finns nyplanterade bestånd av körsbärsträd och 
ullungrönnar, men här finns också äldre lindar 
mot Östra vägen och Åsbogatan.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Tegelbruksparken utgör en viktig länk för att 
binda samman Villanområdet med centrum. Den 
stora andel människor som passerar parken dag-
ligen gör att det finns möjlighet att utveckla park-
en till ett område med aktiviteter. I parken ska det 
även finnas mindre avskilda platser som kan ut-
göra ett komplement till de stora bostadsgårdarna 
som finns i Villanområden. 

Utveckling
Sätta upp mer belysning. Anlägga fler bänkar. 
Skapa en kulturell magnet t ex i form av en yta 
för spontana scenframträdanden och möjlighet att 
koppla upp musik.

Prioritet
4. 

Tegelbruksparken, foto Millan Hagström.
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16. Mellan Nyhemsgatan och Nyhems-
      leden

Storlek
Ca 3 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av en gräsyta, som är inramad av 
höga träd. Den sluttar neråt på västra sidan och 
kan användas till pulkaåkning. Det går en gång- 
och cykelväg genom området. Frisbeekorgar är 
uppsatta och utgör en del av frisbeebanan på 
Skörpabäcksområdet.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska med sina gångvägar och gröna element 
sammanbinda de olika bostadsområdena. Parken 
ska utgöra den västra delen av ett större rekrea-
tions- och aktivitetstråk som fortsätter på andra 
sidan Nyhemsleden.

Utveckling
Göra om en del av bruksgräsmattan till höggräs. 
Plantera träd. 

Prioritet
9.

Nyhemsleden, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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17. Lekplats i Epadalen

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av en lekplats vid sjukhuset och i 
bostadområdet Epadalen.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för området. 

Utveckling
Plantera lök.

Prioritet
8.

Lekplats i Epadalen, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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18. Vid järnvägen och Kamomillgatan

Storlek
Ca 3 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Grönområdet är beläget längs med järnvägen. Här 
finns gräsytor med gräs, skog, träddungar samt en
gång- och cykelväg. Det finns en asfalterad basket-
plan på gräsytan. Nyplanterade träd finns längs 
med gång- och cykelvägen. Bakom ett staket finns 
ett område fuktig yta med träd och buskar.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara ett mer naturlikt inslag än de villa-
trädgårdar som finns i Kroneslätt. Den vildvuxna 
vegetationen ska tillsammans med en utveckling 
av asfaltsytan bidra till att öka det sociala samspel-
et i områden samt inbjuda till aktivitet och lek. 

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. Utveckla asfaltsytan.

Prioritet
6.

Järnvägen och Kamomillgatan, foto Millan Hagström.
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19. Park i Södra Utmarken

Storlek
Ca 1 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av en gräsplan och en lekplats. Det 
går stigar genom området.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska fungera som en mötesplats för bo-
ende. Den stora gräsplanen och lekplatsen ska öka 
möjligheten till utomhusaktiviteter och utgöra ett 
komplement till de privata trädgårdarna i Södra 
Utmarken. 

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. Gallra naturlika planteringar.

Prioritet

8.

Park i Södra Utmarken, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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Hjärnarp

1. Vid Brödragårds-, Harnackavägen

Storlek
Ca 2 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Den östra delen av parken består av en gräsyta 
med en lekplats. Parken ligger undangömd bakom
en trädrad. I den norra delen, mot Lerbäcken-
området, finns en gång- och cykelväg samt staket. 
Den västra delen består av gräsytor samt gång- 
och cykelvägar. En del av ytan nyttjas till bollsport 
och har uppsatta mål. Området mellan dessa är 
kuperat och har bänkar som står framför små träd 
på höjder på båda sidorna om gång- och cykel-
vägen.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för boende 
i området. Öppna gräsytor ska ge möjlighet till 
spontanidrott. 

Utveckling
Markera entrén till gång- och cykelvägen från 
Svenstorp. Plantera lök och träd. Ge lekplatsen en 
mer framträdande roll och koppla den till övriga 
grönytor. Klippa gräsytor för spontanidrott kort. 
Låta högre gräs finnas runt om för att skapa 
rumslighet till dessa ytor. Delar av parken ska vara 
tillgänglig för stadsodling.

Prioritet

4.

Vid Harnackavägen, foto Millan Hagström.
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2. Torget i Hjärnarp

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Torget består av en hårdgjord yta av kullersten 
med ett centralt placerat konstverk. Bänkar och 
mindre träd är placerade i halvcirkel runt om 
platsen. Bakom bänkarna finns små björkar på en 
gräsvall som sluttar ner mot torget i södra delen 
av området.

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Torget ska vara en central mötesplats i byn och 
bidra till att sammanbinda busshållplatsen med 
den handel och offentliga service som finns etab-
lerad på andra sidan Munkvägen. 

Utveckling
Upprusta belysning. Skötsel av konstverk. Utveck-
la cykelpar-keringen norr om torget, så att kopp-
lingen mellan torget och busshållplatsen förstärks.  

Prioritet
1.

Torget i Hjärnarp, foto Millan Hagström.Vid Harnackavägen, foto Millan Hagström.
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3. Vid förskola

Storlek
Ca 1 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
En äng, med belyst gångstråk.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Grönytan norr om Rössjövägen ska tillsammans 
med den nya förskolan bidra till att sammankoppla 
bostadsområdena på båda sidor om vägen. 

Utveckling
Plantera träd vid gångstråk. Delar av parken ska 
vara tillgänglig för stadsodling.

Prioritet
3.

Vid förskola, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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4. Vid Smedjehus- och Sänkehusvägen

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av gräsytor och av gång- och cykel-
vägar. Det finns enstaka stora träd och en stor 
lekplats i den norra delen. Det finns en liten kulle 
uppemot en av villatomterna. Parken utgör en 
samlingspunkt för villakvarteret, för t ex midsom-
marfirande.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska utgöra en viktig mötesplats för boende 
i området. Grönytor och lekplatsen ska vara ett 
komplement till omgivande bostadsträdgårdar.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. 

Prioritet
6.

Vid Smedjehusvägen, foto Millan Hagström.
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Magnarp/Vejbystrand

1. Torget i Vejbystrand

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Ett torg som består av stora gräsytor med spridda 
träd och små buskar längs kanterna. Det finns 
också en cirkel med gräs och prydnadsplantering 
med bänkar omkring. Platsen fungerar som knut-
punkt för orten.

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Torget ska tillsammans med busshållsplatsen och 
omgivande utbud av offentlig och kommersiell 
service fungera som den centrala mötesplatsen i 
Vejbystrand.

Utveckling
Plantera lök i gräsytan. Skötsel av konstverk. Ut-
veckla sidan mot Sjövägen, för att förstärka kopp-
lingen mellan centrum och hamnen.

Prioritet
2. 

Torget i Vejbystrand, foto Susann Toft.



38(62) Handlingsplan för parker 2016-2026

2. Vid Ripvägen

Storlek
Ca 3 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av ett sammanhängande grön-
område med en gång- och cykelväg. Där finns en 
gräsyta med mindre träd, buskage och en lekplats. 
Det är en samlingspunkt.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för boende 
i området. Grönytor och lekplats ska utgöra ett 
komplement till omgivande bostadsgårdar.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. Sätta upp belysning vid gång- och cykelväg. 
Gallra buskage. Delar av parken ska vara tillgäng-
lig för stadsodling. 

Prioritet
4.

Vid Ripvägen, foto Hanna Sandgren Hanzén.
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3. Vid Blockstrandsvägen Skepparkroken

Storlek
Ca 3 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
En öppen äng som omringas av en skogsridå. 
Platsen är den mest använda och centrala parken 
i Skepparkroken och utgör en viktig samlingsplats 
för de boende. I parken finns även en lekplats.

Värden
Biologiska och sociala värden.

Målsättning
Platsen ska fungera som en naturlig samlingsplats 
för närområdet och behålla sin vilda karaktär.

Utveckling
Utveckla samlingsplatsen intill lekplatsen med grill 
och fler bänkar. Öka tillgängligheten till lekplatsen 
och samlingsplatsen med en grusgång. Nyplante-
ring av tall längs med gångvägen tvärs över ängen 
för att skapa blickfång. Gallra skogsridån.

Prioritet
3.

Skepparkroken, foto Hanna Sandgren Hanzén.

0 m 500m 1000m

Vejbystrandsvägen

1

Sanatorievägen
Vejby byaväg

Sandlyckevägen

2

Magnarpsvägen

Magnarps byaväg

Blockstrandsvägen

3

Magrarp/Vejbystrand

TECKENFÖRKLARING

Park

Lekplats



40(62) Handlingsplan för parker 2016-2026
0 500 1000 m

3

1

5

2

4

Klippanvägen

Östra Storgatan

M
öllegatan

Ö
rk

el
lj

un
ga

vä
ge

n

Kyrkogatan

Ellenbergavägen

TECKENFÖRKLARING

Park

Lekplats
N

6

Munka Ljungby



41(62)Handlingsplan för parker 2016-2026
0 500 1000 m

3

1

5

2

4

Klippanvägen

Östra Storgatan

M
öllegatan

Ö
rk

el
lj

un
ga

vä
ge

n

Kyrkogatan

Ellenbergavägen

TECKENFÖRKLARING

Park

Lekplats
N

6

Gästgivaren, foto Millan Hagström.

Munka Ljungby

1. Vid Gästgivaren

Storlek
Ca 4 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
En stor park med gång- och cykelväg. Buskar och 
träd ger en känsla av olika rum. Här finns en lek-
plats och en asfalterad bana för bollsport. En sten 
är placerad i området.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för boende 
i området. Grönytor och lekplats ska utgöra ett 
komplement till omgivande bostadsgårdar.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. Gallra och ta bort buskage. Sätta upp belys-
ning vid asfaltsplan.

Prioritet
5. 
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2. Vid Rundelsgatan

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
En skogsbeväxt park.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken för stadsodling ska stärka det sociala sam-
spelet i närområdet. 

Utveckling
Parken ska vara tillgänglig för stadsodling.

Prioritet
3.

Vid Rundelsgatan, foto Börje Nilsson.
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3. Centrumparken

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
En liten park med träd, gräsytor och stigar som 
det står bänkar utmed. Där finns också plantering-
ar med rosor och syren.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska fungera som en förgård till bibliotek-
et. Den ska vara en viktig mötesplats, samtidigt 
som den ska fungera som en passage till och från 
biblioteket.

Utveckling
Utveckla woodlandkaraktären. Plantera lök. 

Prioritet

10.

Centrumparken, foto Millan Hagström.
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4. Längs Munka Ljungbybäcken

Storlek
Ca 6 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Ett sammanhängande parkområde som sträcker 
sig genom Munka Ljungbys sydvästra del. Tofta-
skolans skolgård är till viss del integrerad i grön-
området och tillför aktivitet i den västra delen. Där
finns också en lekplats och en kulle i den västra 
delen. Det finns varierad natur längs med bäcken 
och bäcken skymtas.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken ska fungera som en viktig mötesplats och 
fungera som en grön parallellväg till Klippan- och 
Ängelholmsvägen.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd.

Prioritet
1.

Längs Munka Ljungbybäcken, foto Millan Hagström.
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5. Mellan Munkhälla- och Linnégatan

Storlek
Ca 0.5 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken är delad i två vid Norra och Södra Stettin-
gatan. Den ena delen består av gräs med mål 
utplacerat för bollsport. Den andra delen består 
av gräsytor med spridda träd, en liten kulle och en 
lekplats.

Värden
Sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats för boende 
i området. Grönytor och lekplats ska utgöra ett 
komplement till omgivande bostadträdgårdar.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. 

Prioritet
1. 

Munkhälla- och Linnégatan, foto Millan Hagström.
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6. Vid Sveagatan

Storlek
Ca 1 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består dels av en skog med stigar längs med 
Munka Ljungbybäcken och dels av en gräsyta samt 
en lekplats norr om bäcken upp till Sveagatan.

Värden
Ekologiska och sociala värden.

Målsättning
Parken ska vara en viktig mötesplats och samman-
binda de olika bostadskvarteren. Lekplatsen och 
den vildvuxna vegetationen ska inbjuda till lek och 
spontanaktiviteter.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg.

Prioritet

1.

Vid Sveagatan, foto Millan Hagström.
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Vid Sveagatan, foto Millan Hagström.
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Strövelstorp

1. Vid Idrottsplatsen

Storlek
Ca 2 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
Parken består av en grön yta i anslutning till 
idrottsplatsen och dess parkering. Där finns en 
plantering med en flaggstång och bänkar runt 
om samt en lekplats. Parken omfattar även en 
bollplan. Området är en central mötesplats, som 
knyter samman olika aktiviteter.

Värden
Kulturella och sociala värden.

Målsättning
Parken ska fortsätta vara en viktig mötesplats och 
fungera som en entré till aktivitetsområdet. 

Utveckling
Se över grönområdet och parkeringsytan i dialog 
med byalaget.

Prioritet

2.

Vid idrottsplatsen, foto Millan Hagström.
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2. Längs med Örjabäcken

Storlek
Ca 10 hektar.

Markägare
Kommunen.

Beskrivning
I parken längs med Örjabäcken finns en prome-
nadslinga, med en gångtunnel under motorvägen. I 
den västra delen finns flera vårdträd. Den delen av 
området har en mer parkliknande karaktär med en 
grusad plats med blomarrangemang i mitten och 
bänkar runtom. I området finns också en damm. 
Parken utgör en mötesplats för orten.

Värden
Ekologiska, kulturella och sociala värden.

Målsättning
Parken ska binda samman Strövelstorp med bo-
stadsbebyggelsen öster om motorvägen. Parken 
ska, med sin slingrande bäckfåra samt täta och 
uppvuxna vegetation, utgöra en annorlunda natur-
typ än det åkerlandskap som omger Strövelstorp. 
Parken ska förbli en mötesplats för orten.

Utveckling
Plantera lök längs gång- och cykelväg. Plantera 
träd. Delar av parken ska vara tillgänglig för stads-
odling. Utveckling ska ske i samråd med byalaget.

Prioritet
1.

Örjabäcken, foto Millan Hagström.
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RIKTLINJER FÖR STADSNÄRA ODLING

Intresset för stadsodling har ökat de senaste åren 
och väntas fortsätta öka. Dessa riktlinjer beskriv-
er hur kommunen ska hantera frågor kring stads-
nära odling. Riktlinjerna ska förhoppningsvis även 
uppmuntra fler till att odla samt underlätta dialog-
en mellan medborgare och kommunen. 

Stadsnära odling bidrar till att göra städerna både 
mer hållbara och vackra. Odling bidrar till ett ökat 
kretslopp, som generar mer liv, samtidigt som 
växterna ger föda. Genom stadsodlingen lyfts det 
rurala in i det urbana. Städerna och tätorterna 
utgör gynnsamma odlingsplatser. En tätbebyggd 
miljö buffrar värme och gör temperaturen några 
grader högre än på landsbygden. I staden finns 
också skyddade lägen, som kan bidra till ett gynn-
samt microklimat.

I Ängelholm finns idag en tillfällig stadsodling på 
Scantomten med ca 100 lådor. Kommunen tillhan-
dahåller både lådor och jord. Därutöver finns ko-
lonilotter och på ett antal platser arrenderas mark 
ut för odling. Det sker även odling på parkmark 
(t ex  vid Villagatan, ner mot ån). Ängelholm är 
med i ett projekt som kallas ”Haver til maver” 
(Trädgårdar för magar), som finns i Humlebaek i 
Danmark. Skolbarn får en egen kolonilott där de 
själva odlar ekologiskt och sen lagar ekologisk mat 
av sina grödor. Ängelholm hoppas bli det första 
pilotprojektet i Sverige. I Skåne finns ett nätverk 
för stadsodling, där Ängelholm ingår. 

Avgränsning
Riktlinjerna för stadsnära odling gäller allmän 
plats. I vissa fall kan det även gälla mark som ägs 
och förvaltas av Ängelholms kommun. Allmän 
plats definieras enligt plan- och bygglagen som 
gata, väg, park, torg eller ett annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov.

Historia
Idag lever hälften av världens befolkning i tätorter. 
I Sverige lever 90 procent av befolkning i tätorter. 
Det har alltid bedrivits odling i städerna. Stadsod-
lingen skedde redan på den förindustriella tiden, 
då staden ägde mark som fördelades på invånarna.
Familjerna hade då kålgårdar och bedrev djurhåll-

ning. I början av förra seklet hade skolor egna 
skolträdgårdar. Koloniträdgårdsrörelsen introdu-
cerades i slutet av 1800-talet. Sedan mitten av 
1970-talet har rörelser för stadsodling återupp-
stått i form av ”Community Gardens”. Dagens 
stadsodling kan kallas urban odling. Idag sker ofta 
en förvaltning av utemiljön. I framtiden bör den 
kanske ges ett bredare tankesätt. 

Varför stadsodling?
Skälen till att människan vill odla är många. Stads-
nära odling kan ge personer med tid över, t ex 
äldre eller arbetslösa, möjlighet att göra något pro-
duktivt. Stadsnära odling kan bidra till att: 

• Ge miljöombyte och bidra till utevistelse.
• Öka den sociala gemenskapen.
• Ge ekologiska och nyttiga grönsaker.
• Bidra till mer kompost som går till kretsloppet.
• Främja folkhälsan. 
• Bidra till en bättre miljö med minskat beroende 
   av transporter.
• Medföra välbefinnande och kreativitet.
• Öka medborgarnas inflytande över stadsrummet.
• Öka den biologiska mångfalden.
• Upprätthålla kunskap om odling och ge ett ökat 
   växtintresse.
• Ha ett pedagogiskt syfte genom att sprida kun-
   skap om odling och människans förhållande till 
   mat.

För kommunens del kan stadsodlingen bidra till 
att invånarna får en bättre fysisk och psykisk hälsa. 
Den kan ge upplevelser och uppmuntra till aktiv-
itet samt kan användas i ett pedagogiskt syfte. 
Stadsodlingen utgör en del i arbetet mot en hållbar 
utveckling. Genom att tillåta stadsodling tillgodo-
ser kommunen medborgarnas önskemål. 

Lagstiftning
PBL
I plan- och bygglagen finns inga hinder för odling 
på allmän plats eller naturmark. Men odlingen får 
dock inte göras otillgänglig för allmänheten. Det 
är tillåtet att göra en avgränsning i form av stäng-
sel eller staket, men det måste finnas olåsta grind-
ar för att allmänheten ska kunna passera genom 
området. 
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Stadsodling vid stationsområdet, foto kommunens bildbank.

Lokala ordningsstadgan
Den lokala ordningsstadgan kan innebära restrik-
tioner gällande estetik, ordning, skötsel eller säker-
het. Ängelholms kommuns lokala ordningsstadga 
reglerar ej stadsnära odling.

Riktlinjer
Val av plats
I staden är konkurrensen om marken stor. Där 
ryms bebyggelse i form av bostäder och verksam-
heter, infrastruktur, grönområden och torg etc. 
Odling ska därför ske reglerat, för att inte komma 
i konflikt med andra intressen.

Det finns många faktorer som behöver tas hänsyn 
till när det gäller var odling ska tillåtas. Speciellt
områden där odling är tänkt att ske under lång tid. 
När det kommer in förslag på områden för odling 
ska hänsyn tas till markförhållanden, områdets 
placering i förhållande till andra byggnader, till-
gång till vatten, markföroreningar, hur det inkräk-

tar på allmänhetens nyttjande, anslutning till vägar 
och kollektivtrafik samt andra servicefunktioner. 

Frågan om vatten kan lösas på olika sätt, t ex 
genom att använda närbelägna byggnaders vatten-
anslutningar, att sätta upp vattenposter, att samla 
regnvatten i dammar eller magasin. Det är miljö-
mässigt fördelaktigt att samla regnvatten. Oavsett 
vilken lösning som används ska kostnaden bäras 
av den förening som ansvarar för stadsodlingen. 
Dräningen av vatten måste skötas, så att vattnet 
rinner av. 

En gemensam toalett i form av baja-maja, mull-
toalett eller ansluten vattentoalett bör finnas 
där det finns många odlare. Därutöver behöver 
sopkärl finnas. Ibland kan det även finnas behov 
av en förrådsbyggnad eller regnskydd. Det är bra 
om det finns en gemensam kompost, så att varje 
enskild lott inte behöver uppta mark för kompost. 
Ansvaret för komposten vilar på föreningen som 
ansvarar för odlingen. 
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Salladsodling, foto kommunens bildbank.

Odlingsområden ska lokaliseras så nära bostäder 
som möjligt och helst vara möjliga att nå med kol-
lektivtrafik. 

Alla tillkommande kolonier och odlingsområden 
ska utgå från den befintliga terrängen, d v s att 
markanvändningen anpassas till landskapet och 
inte tvärtom. Anledningen är att undvika kostsam-
ma sprängningar eller utfyllnader som förstör. 

Olika behov
Önskemålen gällande odling kan variera. Vissa vill 
odla enskilt och andra kollektivt i grupp. Det finns 
de som vill odla permanent och andra tillfälligt. 
Vissa vill odla småskaligt och andra mer storskal-
igt. Det är därför viktigt att klargöra vilken sorts 
odling som önskas bedrivas. Förfrågningar om 
stadsnära odlingar bedöms från fall till fall.

Enskild odling 
Enskild odling på allmän plats är inte möjlig enligt 
dagens regelverk. 

Kollektiv odling 
Enbart odlingsinitiativ öppna för alla tillåts. 

Permanent odling
De som önskar odla permanent hänvisas i första 
hand till de identifierade platserna för odling.

Tillfällig odling
De som önskar odla tillfälligt kan, efter kommun-
ens godkännande, få nyttja markområden som 
står oanvända i avvaktan på exploatering. Där är 
temporära odlingskärl eller mobila odlingssystem 
bra alternativ. 

Småskalig odling
För att bidra till en hållbar utveckling bör småskal-
ig odling ske så nära de odlandes bostäder som 
möjligt.

Storskalig odling
Storskalig odling är lämplig på jordbruksfastighe-
ter i tätorternas ytterområden. 

Utformning och skötsel
Odlingen kan ske på skilda sätt. Den kan t ex ske 
på parkmark eller i lådor. Den kan även ske på 
jordbruksmark. Kommunen kan även plantera 
fruktträd och bärbuskar i kommunens parker för 
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att ge odlingen större plats i parkerna. Medborg-
are eller elever kan njuta av skörden.

Odlingarna ska vara välskötta. Odlingarna får inte 
ge ett skräpigt intryck eller innehålla förfulande 
utrustning såsom tält m m. Avgränsningarna 
mellan lotterna ska också vara prydliga. De ska 
utformas med stor hänsyn till platsens omgivning 
och ge platsen ett mervärde. De ska skapa aktiv-
itet, som bidrar till att berika stadsmiljön. Ut-
formningen kan variera från fall till fall. Utform-
ningen och skötsel ska regleras i avtal. 

De odlingsområden som kommunen upplåter ska 
skötas på ett miljömässigt hållbart sätt, vilket be-
tyder att kemiska bekämpningsmedel inte är till-
låtna. All odling förutsätts vara ekologisk.

Metod
Avtal
Ett skriftligt avtal ska upprättas mellan Ängel-
holms kommun och odlande part oavsett vilken 
mark, plats eller typ av odling som ska bedrivas. 
Odlingens utformning och skötsel ska regleras i 
avtalet. Ansvar för kostnader ska också regleras i 
avtalet.

Ansvar
Stadsmiljö på Kultur och stad är kontaktyta för 
förfrågningar om stadsnära odling. Stadsmiljö är 
ansvarig för de vattenposter som kan komma att 
anläggas vid de stadsnära odlingarna. Stadsmiljö 
ansvarar även för tecknande av avtal med fören-
ingarna samt uppföljning av tecknade avtal. 

Vid förfrågningar om stadsnära odling samman-
kallar stadsmiljö en arbetsgrupp, som tar beslut 
om förfrågan. Arbetsgruppen består, förutom 
Stadsmiljö på Kultur och stad, av representanter 
från bygg och miljö på Miljö och bygg, från plan, 
vatten och avlopp samt mark och exploatering på 
Arkitektur och teknik. 

Riktlinjer
• Det	ska	finnas	en	förening	eller	orga-

nisation som ska ansvara för odlingen.
Odling för enskilt bruk på allmän plats 
tillåts inte. 

• Det	ska	finnas	ett	skriftligt	avtal	mellan	
föreningen och Ängelholms kommun.

• De	regler	som	finns	gällande	allmän	
plats ska följas.

• Platsen ska vara öppen för alla.
• Om det är permanenta odlingslotter 

som efterfrågas ska det undersökas om 
det	finns	lediga	lotter	i	befintliga	od-
lingsområden i närheten.

• Odling i mindre skala bör ske så nära de 
odlandes bostäder som möjligt.

• Storskalig odling är lämplig på jord-
bruksfastigheter i tätorternas ytter-
områden.

• Föreningens odlingsverksamhet ska 
bidra till att skapa mervärde till stads-
miljön i form av upplevelser och höja 
platsens attraktivitet.

• Odlingar ska placeras och utformas med 
stor hänsyn till platsens omgivning.

• Odlingsområden som kommunen upp-
låter ska skötas på ett miljömässigt 
hållbart sätt. 
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Rhododendronblomning, foto kommunens bildbank.
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Rhododendronblomning, foto kommunens bildbank.
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Identifierade	platser	för	
stadsnära odling

Ängelholms centralort
Adolfsfält
Vatten går att lösa genom att anlägga en vatten-
post. 

Park i Södra Utmarken
Vatten går att lösa genom att anlägga en vatten-
post. 

Lilla planteringen
Vatten går att lösa genom att anlägga en vatten-
post. 

Mellan Rönne å och Gåsahalsvägen
Odling får ske i lådor p g a markföroreningar. 
Vatten är framdraget till skateparken. 

Sockerbruket (tillfällig odling)
Området kan bara användas tillfälligt. Planläggning 
av bostäder pågår. Vatten får lösas genom tankar.
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TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

1000 m

Hjärnarp
Vid Brödragårds- och Harnackavägen
Vatten går att lösa genom att anlägga en vattenpost. 

Vid förskola
Vatten finns vid förskolan. Det är bäst om det går 
att hämta vatten där. Alternativt får en vattenpost 
skapas, men eftersom det bara går en huvudledning 
med vatten där blir det kostsamt. 
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TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

0 500 1000 m

Magnarp/Vejbystrand
Vid Ripvägen
Vatten går att lösa genom att anlägga en vattenpost. 

TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

0 500 1000 m
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TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

0 500 1000 m

TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

0 500 1000 m

Munka Ljungby
Vid Rundelsgatan
En vattenpost kan anläggas i norra delen av 
området. 
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0 500 1000 m

TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N

Strövelstorp
Längs med Örjabäcken

Vatten från bäcken och dammar får användas.
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TECKENFÖRKLARING

Stadsnära odling

Tillfällig 
stadnära odling N
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