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Utsikt från Klinten.

Stråk över Svarte nabbe.

Änder vid Prästängen.

Kaninen Lisa vid Prästängen.

Centralparken.
Vy över Filosofen.
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Inledning
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Syfte
Grönplanens syft e är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida 
planering, det vill säga säkerställa att dagens och framtidens medborgare 
kommer ha en god och nära tillgång på grönområden utöver den egna 
trädgården/innergården. 

En park eller ett naturområde som ensamt tjänar många boende i närområdet 
får automatiskt ett högt bevarandevärde och bör ses som objekt för 
vidareutveckling om den befi ntliga karaktären inte anses fullgod. Dock 
behöver inte detta ställningstagande antas blint, utan områden kan exploateras 
till viss del utan att de ursprungliga värdena går förlorade. I många fall kan de 
till och med höjas, till exempel om enbart 20 procent av ett större grönområde 
exploateras med bostäder kan området anses som attraktivare och livfullare 
genom ingreppet samtidigt som den absoluta majoriteten av marken bevaras 
som grönområde. 
Ett oexploaterat grönområde som ej brukas är mindre värt än ett lätt 
exploaterat grönområde som brukas.  

En annan avsikt med detta dokument är att säkerställa allmänhetens tillgång 
till grön-och strandområden. Eventuell bebyggelse i dessa områden skall 
planeras på så vis att allmänheten har fortsatt tillgång till området, och att 
detta inte omvandlas till privat tomtmark obrukbar för allmänheten.  
Detta dokument avser ej heller att ge förutsättningar för hur eventuell 
exploatering kan se ut eller placeras, utan avser främst att analysera befi ntliga 
grönområden och dess värden för att göra en bedömning över hur vardera 
område bör förvaltas.

Osby har i grunden ett attraktivt läge genom dess omfamning av Osbysjön och 
de grönområden som till stora delar utgör en skiljevägg mellan sjön och den 
huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor kvalitet som bör beaktas i framtida 
planering. Utöver detta fi nns även fl ertalet grönområden inom tätorten av 
olika storlekar och karaktär, från planterade parker till strövområden av mer 
vild och naturlig karaktär 
   
Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befi ntliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
exempelvis bebyggelse.

Det är även av vikt att de grönområden som fi nns skall vara av god karaktär 
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller  god 
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett 
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång på 
grönområden utan den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett 
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.      



Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 omfattar tätortsnära 
grönområden i mycket liten omfattning, Klinten omnämns som ett attraktivt 
natur och friluft sområde men i övrigt görs inga överväganden över park och 
grönområden, det föreslås att en separat grönplan upprättas. 

För att ett grönområde skall uppfattas som attraktivt talas det om tre viktiga 
grundprinciper, dessa är tillgänglighet, trygghet och en tilltalande karaktär. 

Tillgängliga: Parker och promenadvägar ska vara lättåtkomliga och 
framkomliga. Vi ska värna om de platser där folk möts och träff as, detta gäller 
såväl tillgänglighet i området som till området.

Trygga:  Områdena skall vara säkra och öppna ytor, som känns trygga att vara 
i, belysta kvälls- och nattetid där det är nödvändigt. Det bör påpekas att det är 
skillnad på upplevd  trygghet och faktiskt trygghet, i detta dokument fokuseras 
det främst på den upplevda tryggheten, det vill säga hur det känns att vistas på 
platsen snarare än att förlita sig på direkt brottsstatistik.  

Tilltalande: Parker ska vara välskötta och städade. Blommor och buskar 
växande i färgrika blickfång omgivna av grönska. Områden av naturkaraktär 
bör inte på liknande sätt vara uppstyrda utan tvärtom låtas växa fritt. Den 
tilltalande aspekten beror alltså helt på områdets karaktär, men naturområden 
skall på samma sätt som parker skonas från nedskräpning och andra mindre 
kvalitativa företeelser. 

Vid förtätning och annan exploatering av tätorter sker det oft a att allmänna 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför är det av vikt att säkerställa 
att tillgången till grönområden ej förvanskas ur ett långsiktigt perspektiv, i 
regeringens proposition 1994/95:230 fastslogs följande:

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige, dessa berör bland annat 
frisk luft , buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt 
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:

2

Bakgrund

”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i 
anspråk. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid oft a uppfattas vara av
begränsad betydelse. Det syft ar också i allmänhet till att
tillgodose ett angeläget behov. Sammantaget över en längre
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en 
bedömning av det enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av
grönområdenas nuvarande tillstånd och förändringar är
därför av stor betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och 
tätorter.”

Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras,
vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluft sändamål,
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.



3

Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden 
även fl ertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor kallas 
oft a för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden och renar 
bland annat luft  och dagvatten. 
Vegetation fungerar som ett slags luft fi lter för fi npartiklar vilka kan innehålla 
gift iga ämnen och tungmetaller. Vid exempelvis en trafi kerad väg eller 
en parkeringsplats kan grönska fylla en viktig fi ltrerande funktion av den 
förorenade luft en. Ett genomsnittligt träd producerar cirka fem kilo syre och 
binder cirka sex kilo koldioxid per år vilket kan anses försumbart men i ett 
större sammanhang kan dessa siff ror bli betydande.  

Vegetation har även en visuell eff ekt mot buller och andra störande element 
och verksamheter, detta då källan för störningen skyms. 
Vistelse i grönområden har många positiva eff ekter på människor, bland annat 
så stärks immunförsvaret, kondition, inlärningsförmåga och rörligheten, 
dessutom så har enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på 
människans välbefi nnande.

Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda ytor 
i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår höga 
temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafi k bidrar detta till en 
oattraktiv miljö. Goda tillgångar på gröna områden inom orten är en viktig 
aspekt för att motverka detta.      
De hårdgjorda ytorna bidrar även till att dagvattnet måste dräneras eller 
på andra sätt ledas bort. Träd och andra former av vegetation bidrar till att 
dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett vanligt  träd för bort 30 000 liter 
vatten/år ur jorden genom avdunstning.

Det fi nns inom Osby tätort tre huvudsakliga karaktärer av grönområden:  
              
Park
Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar 
och sittmöjligheter .

Anlagda större/mindre natur och rekreationsområden
Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell 
belysning. 

Naturområde
Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.

Följande sida visar en illustrerad karta med de huvudsakliga grönområden 
utmarkera de, den är även integrerad med översvämningsplanen. De följande 
sidorna eft er det visar mer ingående information om de tolv grönområden 
som ansetts vara mest betydelsefulla för tätorten. 
”Bör vidareutvecklas” i följande text kan betyda allt från ett utbyte av befi ntliga 
sittmöjlighet till att delvis exploatering avses.
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Klinten
Klinten kan anses vara det största tätortsnära 
friluft sområdet i Osby, det ligger vackert beläget 
sydöst om centrum och området är huvudsakligen 
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt 
elljusspår där löpning, promenad, cykling och 
längskidåkning kan ske. Inom området fi nns även en 
belyst 250 meter lång skidbacke, en pulkabacke samt 
en släplift  vilken under vinterhalvåret kan användas 
för skidåkning.
Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön 
och stora delar av Osby tätort. Här fi nns utöver 
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer 
orörda naturområden bestående av tät granskog med 
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst 
om området är det inte enbart ortens invånare som 
med lätthet kan bruka området utan även besökande 
fi nner det lätt att nå Klinten.  
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader 
återfi nns på toppen av Klinten. 

Ca 650000 m2

Inga riksintressen fi nns inom området, dock består 
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa 
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.

Huvudsaklig vegetation: Gran, Ek, Rönn, Björk, 
Bok, Tall.

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, omväxlande, välbrukat.

Svagheter: Vattentornet och tillhörande byggnader 
är ej estetiskt tilltalande, relativt litet för att vara 
primärt friluft sområde.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Områdets 
storlek erbjuder fl era olika platser att upplåta för 
exempelvis bostäder men detta bör undvikas med 
bakgrund av områdets befi ntliga kvaliteter, istället 
bör man vidareutveckla de styrkor området redan 
har. Dock bör moskogen söder om vandringsleden 
uppmärksammas då den idag är svår att fi nna (3), 
även utsiktspunkten bör utvecklas (1). 

Tillgänglig: Klinten har trots dess nivåskillnader en god 
framkomlighet och är enkelt att nå från centrum oavsett 
färdsätt.

Trygg: genom att Klinten till stora delar är upplyst 
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt 
tryggt.

Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med 
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser 
och urval av aktiviteter.   

5

     Bör bevaras
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Filosofen
Filosofen är en liten udde belägen nära Såggatan och 
relativt centrumnära. Filosofen har stora naturvärden 
genom sin generösa vattenkontakt och centrumnära 
naturmark. 
Området består av upptrampade stigar av varierad 
bredd samt en grusad gångväg som skär genom 
området. Här fi nns även fl ertalet enklare bänkar 
samt en grillplats. Området används även för 
båtuppställning.
Området är ej belyst men bostadsbebyggelse i direkt 
närhet har viss uppsikt över området. 
På Filosofen fi nns en upphöjd kulle vilken anses 
särskilt bevarandevärd genom dess kvaliteter ur 
rekreationssynpunkt

Ca 15000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Ek, Tall, Bok, Björk, 
Liljekonvalj, Al, Blåbärsris, Pil.  

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt 
centrumnära.

Svagheter: Vissa bänkar eft ersatta i underhåll, ej 
belyst. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör 
ej exploateras med bakgrund av dess naturvärden 
samt begränsade yta, dock kan udden förskönas med 
nytt möblemang (3). Området används till viss del 
som båtuppställningsplats, anlagda bryggor skulle 
fylla en funktion här samt skapa en än attraktivare 
miljö. 

Tillgänglig: Området nås lätt genom gång-och cykelvägar 
men det kan vara svårt att nå kullen i exempelvis rullstol.

Trygg: Området är ej belyst men ligger nära 
bostadsbebyggelse vilket skänker viss trygghet.

Tilltalande: Området är attraktivt i sin nuvarande form 
men kan förbättras genom exempelvis uppförandet av 
båtbryggor. 
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Svarte nabbe
Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget 
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I 
direkt närhet återfi nns rastplatsen Spegeldammen. 
Inom området fi nns upptrampade stigar, en grillplats 
samt en badplats, Spegeldammen kan även användas 
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då 
de har liknande förutsättningar samt geografi skt 
ligger relativt nära varandra, skulle exempelvis Svarte 
nabbe i framtiden föreslås exploateras bör Filosofen 
bevaras och vice versa.     

Ca 35000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, Rönn, Tall, Ek, Bok.  

Karaktär: Naturområde.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, badplats.

Svagheter: Underutvecklad badplats, relativt 
oanvänt, relativt långt från centrum. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området kan 
fungera som uppsamlingsplats för dagvatten genom 
dammar snarare än som idag utloppsrör, vilket skulle 
bidra till en bättre miljö för Osbysjön.
Utveckling av badplatsen (2) anses kunna 
tillföra stora värden, även att ersätta stigen med 
promenaddäck och tillsätta båtbryggor.

Tillgänglig: Svarte nabbe består till största del 
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör 
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals 
relativt svår.

Trygg: Området är obelyst och till största del avskiljd 
naturmark vilket gör att området kan upplevas som 
otryggt nattetid.

Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell 
välavvägd exploatering kan även tillföra området 
kvaliteter.  
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   Bör vidareutvecklas
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Prästängen/Driveån
Prästängen består till största del av öppna gräsytor 
med ett antal oregelbundet satta träd. Här fi nns även 
kommunens största lekplats vilken är uppskattad och 
välanvänd. Även en ankdamm, hundrastgård och en 
mindre parkeringsplats återfi nns på platsen. Parken 
avgränsas i söder av Osbysjön och i öster av Drivån, 
som har en trevlig gång- och cykelväg delvis utmed 
åbanken norrut som även kompletteras av kortare 
grusvägar. Prästängen delas itu av Kristianstadsgatan 
vilken uppfattas som en stor barriär mellan 
delområdena, dels genom dess blotta existens och 
dels genom den biltrafi k, buller och osäkerhet den 
medför. 

Utsikten över Osbysjön medför stora kvaliteter, dessa 
kan dock främst upplevas om man befi nner sig söder 
om Kristianstadsgatan på grund av nivåskillnaderna. 
Dock kompenserar norra sidan detta med en 
attraktiv lekplats och ankdamm. 
Området är huvudsakligen belyst.
På södra sidan av Kristianstadvägen fi nns en sandyta 
för exempelvis volleyboll, marken består främst 
av gräs, asfalterad yta samt gångstigar av grus. 
Utsikten över Osbysjön är vacker men området är 
eft ersatt sett till potentialen, på udden fi nns enbart 
en enklare bänk, ett bryggdäck fi nns men är i stort 
renoveringsbehov.
Driveån upp mot Ågatan och dess strandkant 
och gröna ytor ses i detta dokument som 
sammanhängande med Prästängen, Längs med 
Driveån går gång och cykelväger med varierat 
avstånd till vattnet, Strandkanten är dock generellt 
svåråtkomlig då många privata fastigheter istället 
angränsar till vattnet samt att marken kring vattnet 
på fl ertalet ställen är bevuxen av sly. 

2001 arbetades det fram en grönplan för Driveån, 
denna delades upp i mindre delområden där 
ställningstagande gjordes för varje område, 
huvudsakligen föreslogs det att delvis gallring längs 
ån kan ha positiv inverkan på områdena samt att 
värdet av de grova alar och poppel fastslogs.
Längs Driveån växer även den rödlistade 
hårklomossan.

Karaktär: Park.
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Tillgänglig: Tillgängligheten till platsen är god genom 
dess centrala läge och relativt jämna mark samt de 
många asfalterade gång och cykelvägarna.

Trygg: Relativt centralt belägen samt upplyst gör 
Prästängen till en trygg plats, Kristanstadsgatan 
medför trafi k vilka bidrar med rörelse till platsen men 
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen 
vilket kan medföra osäkerhet. 

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område 
men inte så tilltalande som det har potential till 
att vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller 
Driveåns så är dess vatten är delvis nedskräpat och 
standkanterna som skulle kunna vara attraktiva 
miljöer är på sina ställen allt för bevuxna med sly för 
att utnyttjas fullt ut. 

Ca 50000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns utöver stenvalvsbron 
över Driveån, inga riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Bok, Ek, Rönn, 
Liljekonvaljer, Lind, Poppel.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.

Svagheter: Eft ersatt underhåll, fyller ej sin potential, 
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.

Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är 
värdefull och uppskattad genom dess läge och 
egenskaper, den tydliga vattenkontakten bör tas 
till vara på för rekration och aktivitet i högre 
utsträckning, i synnerhet strandkanten och udden 
bör utvecklas. En gång och cykel-väg skulle 
kunna anläggas längs delar av Driveån. Dock bör 
översvämningsplanen även här studeras vid en sådan 
planering då denna visar på att också Prästängen 
ligger i riskzoonen för kraft ig översvämning.

3.

4.

5.

6.

7.
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Smittsbacke
Smittsbacke är ett relativt centralt beläget 
naturområde vilken främst består av upptrampade 
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här 
fi nns även ett intressant utformat vattentorn vilket 
dock är i behov av ommålning. 

Området består av blandskog, är ej upplyst och 
angränsar på sina ställen till privat mark men från 
högsta punkten fi nner man viss utsikt över centrala 
Osby.    

Ca 18000 m2

Inga riksintressen fi nnes, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av stensättningar samt en 
hällristning inom området.

Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, Hassel, Bok, Tall, 
Liljekonvalj, Kaprifol.

Karaktär: Anlagt mindre natur och rekreationsområde.

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd 
natur.

Svagheter: Vattentornet är idag ej estetiskt tilltalande.     

Exploateringsmöjligheter/potential: Det fi nns idag 
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, detta 
på så vis att den absoluta majoriteten av området 
förblir naturmark vilket kan höja områdets kvaliteter. 
Vattentornet är intressant ritat men skulle må bra av 
en upprustning, eventuellt målas i varmare färger (1), 
belysning saknas även på platsen. 

Tillgänglig: Terrängen är mycket kuperad vilket 
gör det svårt för exempelvis funktionshindrade 
att röra sig i området. Smittsbacke ligger dock 
relativt centralt vilket gör det enkelt att ta sig till 
platsen. 

Trygg: Området är ej upplyst men litet och 
angränsar till bebyggelse vilket gör platsen 
relativt trygg.

Tilltalande: Idag är platsen relativt inbjudande, 
dock kan mycket åtgärdas på den för att 
ytterligare öka attraktiviteten 
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Bör exploateras

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.



Hasslaröd
Hasslaröd är ett relativt orört område med 
naturskogsprägel, området är större än vad som 
redovisas i detta dokument men en avgränsning 
har ansetts lämplig då denna del brukas oft ast 
samt att större delar av området i helhet besitter 
liknande karaktär. Inom området fi nns inga anlagda 
gångvägar utan istället upptrampade stigar och 
fägator i varierande terräng, området är dock 
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd 
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går 
i direkt anslutning till området vilken bidrar med 
buller vilket kan uppfattas som störande. 

Ca 120 000m2

Inga riksintressen fi nns, ej heller kända 
fornlämningar, dock angränsar området till en 
bytomt från 1500-talet. 

Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, Gran, 
Tall. 

Styrkor: Välbevarad natur och kulturmark, vackert. 

Svagheter: Ej belyst, kan upplevas som avsides om 
man ej bor i anslutning till området, buller från 
järnväg. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Den del 
av Hasslaröd som redovisats här anses inte vara 
aktuell för exploatering, detta med bakgrund av 
bullerproblematiken samt att läget inte är tillräckligt 
centrumnära. Istället bör karaktären på området 
bevaras som naturmark.

Tillgänglig: Hasslaröd ligger nära bebyggelse 
men en bit från centrum, området är dock 
stundtals kuperat, vildvuxet och kan uppfattas 
som svårt att röra sig över. 

Trygg: Inom området fi nns ingen belysning och 
till största del är man avsides från bebyggelse. 

Tilltalande: Området besitter en karaktär av 
naturskog och detta i en relativt tätortsnära 
vilket anses attraktivt och bevarandevärt.

11

Karaktär: Naturområde.

Foton: Agne Andersson

Bör bevaras
1.

2.
3.

4.

3.

4.



Källedal
Källedal är beläget i norra delen av Osby tätort och 
är ett vackert område med omväxlande natur. 
Delar av området går parallellt med Ågatan medan 
andra delar är helt avgränsade från trafi k. Den täta 
växtligheten utgör även till stora delar en barriär mot 
kringliggande vägar. 
Området är välbelyst och vägarna är till största del 
asfalterade, ett antal enklare bänkar fi nns inom 
området och erbjuder plats för vila. Den största 
tillgången i Källedal är vattnet, Krusån som driver 
genom området bidrar till en livligare miljö med 
omväxlande uttryck, den är delvis mycket smal och 
delvis mycket bred. Här fi nns broar och ån tar sig 
även stundtals uttryck i forsar och medför ett rikt 
bestånd av änder.
Marken norr om Kruseån brukas för bland annat 
handel och industri men upplevs en aning förfallet 
sett från strövområdet. 
 

Ca 62000 m2

Inga riksintressen fi nns, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av minnesinskrift er inom 
området.

Huvudsaklig vegetation: Ask, Alm, Lönn, Björk, 
Tysklönn, Ormbunkar, Al, Vildrosor.

Karaktär: Anlagt medelstort natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt 
centrumnära, relativt stort.

Svagheter: Kruseån är delvis mycket nedskräpad 
och handelsområdet norr om ån upplevs en aning 
förfallet.

Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal 
bör bevara den karaktär den idag besitter och en 
större exploatering av marken kan skada de värden 
området idag besitter, områdets storlek tillåter dock 
att mindre delar kan exploateras utan att allt för 
mycket värden förloras. I synnerhet bör vattnet och 
Kruseån tas till vara på och utvecklas, utsikten över 
till norra sidan av denna kan förskönas, vidare så bör 
möblemanget ses över och där ån är som bredast kan 
en vacker mötesplats skapas. 
 

Tillgänglig: Området är ej särskilt kuperat, 
asfalterade gångvägar och träbroar gör 
framkomligheten enkel.

Trygg: Området är väl belyst, dock fi nns även 
många mörka skogspartier inom området.  

Tilltalande: Frånsett den nedskräpning som 
återfi nns i Kruseån är området i allra högsta 
grad tilltalande.    
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Bör vidareutveklas

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.



Ekbacken
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i 
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som 
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan, detta gör 
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen fi nns ett antal 
upptrampade stigar genom träden vilka skänker 
området dess karaktär, de leder bland annat till en 
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar. 
Det fi nns lyktstolpar inom området men dessa 
förefaller vara ur funktion.

Ca 17000 m2

Inga riksintressen fi nnes, dock fi nns det 
fornlämningar i form av ett stenröse, större delen av 
området består dessutom av fossil åkermark vilken är 
skyddad enligt kulturminneslagen. 

Huvudsaklig vegetation: Hassel, Rönn, Bok, Röd 
bok, Tall , Ek, Liljekonvalj, Blåbärsris, Apel.

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, välanvänt, historisk mark.

Svagheter: Området används främst för passage 
mellan skolorna och få gör uppehåll på platsen.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Exploatering 
bör undvikas då detta skulle äventyra de 
fornhistoriska värdena samt att området kan ses 
som en kompletterande del av Ekbackeskolans 
skolgård. Dock bör belysning åtgärdas, upprustning 
av grillplats, i övrigt föreslås området bevaras med 
bakgrund av de fornhistoriska värdena. 

Tillgänglig: Ekbacken är relativt framkomlig, de 
upptrampade stigarna kan i vissa fall anses som ett hinder 
genom dess oregelbundenhet.

Trygg: Ekbacken är relativt välanvänd över dagtid och 
har kontakt med bostadsbebyggelse och skolor vilket 
skänker trygghet, dock är området ej upplyst. 

Tilltalande: Området är tilltalande i det avseendet 
att det är ett relativt centrumnära grönområde med 
naturkaraktär. 
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Bör Bevaras

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.



Centralparken
Centralparken ligger, som namnet antyder, mycket 
centralt i Osby, enbart en gata från järnvägsstationen. 
Parken är centralt belägen och välskött men 
uppfattas trots detta som en aning stel och livlös, 
detta kan bero på att parken inte är ritad eft er 
principen att den skall främja aktivitet utan snarare 
skall den upplevas i relativ stillhet, detta störs dock av 
biltrafi ken som passerar, likaså gör den närliggande 
järnvägen.   

I parken fi nner man trädalléer, planteringar och ett 
antal bänkar, vilka dock inte inbjuder till vila och 
samtal då många är allt för öppet placerade samt 
mycket enkla till sin utformning. Det fi nns även en 
enklare scen med tak vilken kan användas till bland 
annat allsång, ett antal skulpturer samt en mindre 
damm.

Ca 9000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Lind, Oxel, Ek, Al, Alm, 
Rönn samt ett rikt bestånd av planterade blommor.

Karaktär: Park

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.

Svagheter: Ej välbesökt, nära trafi kerade vägar (2).

Exploateringsmöjligheter/potential: Parken är 
delvis lämplig för exploatering, detta då parken idag 
upplevs som livlös och angränsar till trafi kerade 
vägar. Bebyggelse som tar en del av parken i anspråk 
kan agera barriär mot trafi ken och tillföra liv 
och rörelse i parken. Centralparken är dock den 
enda grönytan i orten av direkt parkkaraktär och 
exploatering bör ske med hänsyn till detta.
Parken i helhet behövs vidareutvecklas för att få mer 
liv på platsen, främst i avseende av aktiviteter. 

Tillgänglig: God tillgänglighet då den ligger 
både centralt och marken är plan utan några 
större topografi ska hinder.

Trygg: Genom dess närhet till centrum och 
därmed centrumaktiviteter kan parken inte 
anses som trygg, dock är den väl upplyst och 
relativt öppen till sin utformning.

Tilltalande: Parken är tilltalande på det viset 
att den är välskött och elegant, dock drar man 
sig för att ta platsen i besittning just på grund av 
dessa faktum.
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Bör vidareutveklas

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.



Prästabacken
Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget 
centralt inom Osby nära kyrkan. Inom området fi nns 
två parkeringsytor vilka försörjer bland annat kyrkan 
och församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad 
och består i huvudsak av en relativt hög kulle, 
från denna har man viss utsikt över närområdet. 
Området är ej belyst men är nära angränsande till 
bostadsbebyggelse, det fi nns ej heller några bänkar 
på platsen däremot fl ertalet större stenar att vila sig 
på. Här fi nns även ett  antal resta formade stenar 
vilka omgärdar Prästabacken.  

Ca 8000m2

Inga riksintressen fi nns inom området däremot ett 
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar 
större delen av Prästabacken, även ett röse fi nns 
inom området.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, Bok, Tall, Ek, 
Liljekonvalj, Apel.

Karaktär: Mindre naturområde.

Styrkor: Centralt beläget, vackert.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej 
inom området, nära trafi kerade vägar.  

Exploateringsmöjligheter/ potential: Området bör 
ej exploateras med bakgrund av de fornhistoriska 
värdena. Dock kan höjden utvecklas genom att 
placera ut bänkar och skapa förutsättningar för 
grillning och andra aktiviteter. 

Tillgänglig: Området är lätt att nå genom dess 
läge i byn dock är området svårframkomligt för 
människor med rörelsehinder på grund av den 
mycket kuperade miljön.  

Trygg: Området kan anses som relativt tryggt då det 
ligger centralt och har bebyggelse närliggande dock 
fi nns ingen belysning på platsen.  

Tilltalande: Området framstår som väldigt naturligt 
och den bevuxna och kuperade terrängen upplevs 
som visuellt behaglig i kontrast till den omgivande 
bebyggda miljön.
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Bör bevaras

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.



Eksäter
Eksäter är ett parkområde huvudsakligen bevuxet 
med äldre ekar. Inom området fi nns ett antal bänkar 
i varierande utföranden samt en båtbrygga där 
fi skeintresserade gärna samlas. Området består främst 
av gräsytor men ett antal mindre grusvägar leder 
fotgängare från Ebbarpsvägen till vattnet. Området 
är ej belyst frånsett de lyktstolpar som står längs 
Ebbarpsvägen och angränsar till privat tomtmark. 

Ca 18000m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen

Huvudsaklig vegetation: Bok, Rödbok, Björk, Ek.

Karaktär: Park

Styrkor: Centralt beläget, vackert, vattenkontakt.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej 
inom området.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Området 
bör ej exploateras  då redan stora delar av den 
centrumnära marken längs Osbysjön är upplåten 
för bostäder, dock kan området med fördel 
vidareutvecklas genom andra enklare ingrepp, 
exempelvis nya sittmöjligheter, belysning mot träd 
etc. Det genomgående vattenkontakten och ger goda 
möjligheter för att skapa en centrumnära badplats.

Tillgänglig: Området är lätt att nå från centrum 
och är även enkelt att röra sig genom tack vara 
den plana marken.

Trygg: Eksäter kan anses som tryggt genom 
den nära kontakten till bostäder, den öppna 
ytan samt att viss belysning tillför platsen ljus 
nattetid.

Tilltalande: Området med dess goda 
vattenkontakt och naturliga attribut kan ses som 
tilltalande. 
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Bör vidareutveklas

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.



Näset
Näset naturområde är ett attraktivt naturreservat 
beläget mitt i Osbysjön med höga natur och 
kulturvärden. Näset invigdes som naturreservat 2007 
och är omgivet av vatten i fyra väderstreck. Inom 
området fi nns stigar, grillplatser, många fi skeplatser 
och ett fågeltorn samt utsikt in mot Osby tätort 
från norra sidan, genom området går en mindre 
vandringsled med informativa skyltar över fågelliv 
och kulturlämningar. 
Området är ej belyst men det anses vara positivt med 
bakgrund av fågel- och insektsliv.
Inom området fi nns även fl ertalet fornlämningar, 
värdefull sumpskog och ett antal kiselgursgravar. 
Kiselgur är ett ovanlig sediment av kiselalger och har 
tidigare använts för att stabilisera nitroglycerin men 
även som brandskydd i kassaskåp
Längs vattnet väster om Nästet planeras en gång och 
cykelväg, denna är planerad att anslutas till Näset 
genom en bro utan att förvanska Näsets kvaliteter 
som naturreservat.

Ca 150 000m2

Inga riksintressen fi nns inom området, dock 
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern 

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial 
fl ora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli 
gamla evighetsträdträd.

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel 
och insektsliv.

Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Näset Bör ej 
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena 
samt dess klassifi cering som fågelskyddsområde. 
Dock bör gång och cykelvägen med bro till Näset 
genomföras då detta innebär att området kan nås 
även från väster och Näset kan brukas som en 
del av långa promenader kring Osbysjön istället 
för att ses som en naturskön återvändsgränd. 
Informationsskyltarna fyller en viktig funktion men 
utförandet av de kan förbättras.
Då området relativt nyligen invigdes som 
naturreservat och fågeltorn och grillplatser i 
samband med detta anlades är det i dagsläget inte 
aktuellt att vidareutveckla Näset utan istället arbeta 
för att bevara de kvaliteter området idag besitter.

Tillgänglig: Området är relativt plant och på 
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget 
skiljer sig inom området men anses relativt 
framkomligt.

Trygg: Näset ligger avsides med ett fåtal hus i 
anslutning till området, ingen belysning fi nns 
men många buskage vilket gör att Näset tidvis 
kan upplevas otryggt nattetid, dock är det 
ovanligt att besöka området dessa timmar.

Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden 
mycket tilltalande, området har höga natur och 
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.
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Foton: Inga Johansson

Bör bevaras

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.



Som en del av arbetet med grönstrukturplanen har en enkät sänts ut till ortens 
förskolor. Uteblivna svar har förekommit men inkomna enkäter anser fullgott 
för att få fram en bild av hur ortens grönområden används, vilka som är 
välanvända, oanvända, attraktiva, attraktiva etc.
De aktuella förskolorna har mellan tolv och åttio barn i gruppen men 
genomsnitt är fyrtio, en av förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för 
undersökningen.
Genom undersökningen har det visat sig att barn och personal i förskolorna, 
frånsett uteförskolan, i genomsnitt befi nner sig utanför den egna gården och 
är ute i grönområdena fyra-fem gånger i månaden och att områdena främst 
används för att låta barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om 
naturens fl ora och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv. 

Det som lockar och gör att förskolorna väljer just de områden dom gör utgörs 
av fl ertalet faktorer men det huvudsakliga är närheten till den egna förskolan, 
goda gång och cykelvägar till områdena, skift ande djur och växtliv, mycket 
att utforska, rikt på potentiella upplevelser samt att det inte fi nns mycket 
kringliggande trafi k.  
Även att det fi nns gröna springytor, tillgång till vatten och att området är 
välskött, möjlighet till både sol och skugga, en lekplats inom området ses även 
som positivt  

För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta sig 
fram, dock var det enbart i ett svar som det påpekades att vägarna till områdena 
kunde förbättras. Flertalet brister har påpekats inom områdena, främst ur 
säkerhetsaspekter, som vatten utan inhägnad, närliggande trafi kerade vägar 
och att det ibland kan fi nnas farlig nedskräpning som till exempel krossade 
glasfl askor i grönytorna. Detta är de vanligaste orsakerna till att man undviker 
vissa områden men även orsaker som att de anses ostimulerande eller rent av 
tråkiga har nämnts, åsikterna går dock isär för olika skolor på den punkten, 
Prästängen har till exempel angetts som oattraktivt i ett enkätsvar medan 
fl ertalet andra uppskattar området mycket.   

De mest attraktiva områdena är enligt enkäterna är Klinten och Prästängen, 
även Källedal kan nämnas här. Till de som anses som minst attraktiva 
hör Prästbacken och Smittsbacke, även Prästängen har nämnts men det 
grönområde som omnämnts mest negativt är överlägset Centralparken. 
Det anses med absolut majoritet att orten idag har fullgod tillgång på 
grönområden men att det skulle kunna fi nnas mer information om dem. 
Det anses även att kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett 
ankbajset på Prästängen och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden. 
Det har påpekats att motionsspåret på Klinten skulle behöva nytt markunderlag 
och att fl er evenemang och liknande inom områdena skulle ses som positivt, 
det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden att säkerheten kring 
vatten kan förbättras samt att bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke 
och Källedal anses oattraktiv och kan förbättras.

Enkätundersökning
Som en del av arbetet me
förskolor. Uteblivna svar 
för att få fram en bild av h
välanvända, oanvända, at
De aktuella förskolorna h
genomsnitt är fyrtio, en a
undersökningen.
Genom undersökningen
frånsett uteförskolan, i ge
är ute i grönområdena fy
används för att låta barne
naturens fl ora och fauna,

Det som lockar och gör a
av fl ertalet faktorer men d
goda gång och cykelvägar
att utforska, rikt på poten
kringliggande trafi k.  
Även att det fi nns gröna s
välskött, möjlighet till bå
som positivt  

För att nå grönområdena
fram, dock var det enbart
kunde förbättras. Flertale
säkerhetsaspekter, som va
och att det ibland kan fi n
glasfl askor i grönytorna. D
vissa områden men även
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Prästängen har till exemp
fl ertalet andra uppskattar
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Sammanfattningsvis redovisas resultatet av enkätundersökningen så 
här:

Mest attraktivt: Klinten, valfrihet, skönhet och rikt djurliv. 
Även Prästängen och Källedal.

Minst attraktivt: Centralparken, vackert men mycket trafi k och få 
aktiviteter. 
Även Smittsbacke och Prästbacken.

Mycket intressant har framkommit genom undersökningen och svaren 
bekräft ar det som förmodats under inventeringar. De områden som anses 
attraktivast är de med hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig 
i och i så hög grad som möjligt frånskilda från trafi k. Klinten har ansetts som 
mycket uppskattat och det som man varit mest missnöjd med är avståndet 
mellan detta område och den egna förskolan vilket gör att man istället väljer ett 
annat att besöka. 
Centralparken har omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat 
perspektiv. En fråga var formulerad så att svaren speglade lärarnas privata 
åsikter snarare än vart det är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts 
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafi kerade vägar vilket 
stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk, den är även utformad eft er gamla ideal 
där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar aktiviteter 
frånsett då ett evenemang sker på platsen.         
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Sammanfattningsvis r
här:

Mest attraktivt: Klinte
Även Prästängen och Källe

Minst attraktivt: Cent
aktiviteter. 
Även Smittsbacke och Präs

Mycket intressant har fra
bekräft ar det som förmod
attraktivast är de med hö
i och i så hög grad som m
mycket uppskattat och de
mellan detta område och
annat att besöka. 
Centralparken har omnäm
perspektiv. En fråga var f
åsikter snarare än vart de
som oattraktiv främst på
stör lugnet och utgör en s
där den är vacker att röra
frånsett då ett evenemang



Ställningstaganden
Osby har en god tillgång till grönytor av varierande karaktär, parker, 
naturområden, de med vattenkontakt, de tätbevuxna och de öppna. 
De håller i huvudsak god kvalitet men det fi nns även många aspekter som kan 
förbättras, detta kan ske genom både enkla och större ingrepp.

Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar/
belysning inom ett område. I de fl esta av de inventerade områdena fi nns 
sittmöjligheter i form av bänkar,  dock är många av dessa eft ersatta sett till 
underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.

Ett större ingrepp vore att planera exploatering av delar av området vilket, 
förutsatt att det sker på ett välavvägt vis, kan höja områdets värden väsentligt, 
men detta bör ske med beaktande av områdets befi ntliga värden i åtanke.
Beslutas delar av ett område exploateras så skall graden av exploatering och 
karaktären på bebyggelsen noga avvägas för att säkerställa områdets fortsatta 
funktion som grön-och rekreationsområde. 
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen 
studeras för att säkerställa att det fi nns goda närliggande alternativ till förlorad 
grönyta.

Det är av vikt att att detta dokument säkerställer detta faktum även i framtiden 
för att undvika att exploatera områden till den grad att det inte längre går att 
bruka dem för allmän rekreation och aktivitet, eller till den grad att dess gröna 
värden helt går förlorade. Detta betyder dock inte att varje grönområde till 
varje pris skall undvikas att exploateras. 
Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område stora 
kvaliteter utan att för den sakens skull äventyra allmänhetens rätt att vistas på 
platsen. Ett gott exempel på detta är tilltänkt exploatering av Smittsbacke där 
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Detta ingrepp upptar 
enbart en del av området och andra områden kan exploateras eft er liknande 
strategi om förutsättningarna tillåter.     
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer ej skall ha längre än 300 
meter från bostaden till ett grönområde, det vill säga fem till tio minuters 
promenad utan större barriärer. Detta är en grundläggande krav för god miljö 
även i Osby. 
Då barn och äldre oft ast går långsammare är det naturligtvis bättre ju närmare 
ett grönområde ligger men 300 meter är ett gott riktvärde. 
I dagsläget lever Osby upp till detta, särskilt som ortens storlek gör att det 
aldrig är allt för långt att närma sig verkliga naturområden utanför orten. 
Ingenstans inom orten är det längre än 300 meter till närmaste grönområde, 
dock är variationen av dessa begränsad. Det bör dock beaktas att Osby är en 
relativt liten ort och att tillgodose en generös variation av grönområden är inte 
lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, där det är svårare att nå 
verkliga naturområden nära inpå orten.   

2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun 
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att  förändras över 
ett 100-årsfl öde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse kan 
komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd vattennivå. 
Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befi nner sig i riskzo-
nen för översvämning.

Resultatet av denna analys är integrerat i grönstrukturkartan för att på ett så 
tydligt sätt som möjligt redovisa för hur respektive grönområde påverkas av 
en eventuell vattennivåhöjning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte 
nabbe, Näset och Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten. Den visar 
även på att stora delar av Filosofen kan möta samma öde. 
Vid vidare planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell 
tilltänkt bebyggelse.      

Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som 
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort, 
denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum, på Skåneledens hemsida 
beskrivs etappen som en varierad led där man som vandrare passerar järnväg, 
och mossmark, såväl som kuperad skog och tätort.
Inga åtgärder för deletappen som sådan föreslås i detta dokument utöver de 
ställningstaganden som görs över de områden den går igenom eller förbi.   

I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma 
trädslag viket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och 
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna men vid ett 
utbrott av till exempel alm eller boksjuka i ett område rikt på almar kan den 
visuella upplevelsen helt fördärvas om ingen större variation av vegetation 
fi nnes. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig 
för eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.  
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. arter knutna 
till gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter 
stort, detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av 
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.
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De tolv huvudsakliga områdenas yta uppgår till ca 882 000 m2, vilket ger ca 
124 m2 per invånare inom tätorten, detta är en generös siff ra med bakgrund av 
att de många andra grönområden inom orten ej är inkluderade. 
Anledningen till att dessa inte tagits med i beräkningarna är att de inte används 
i samma utsträckning som de tolv primära områdena.    

Sammanfattningsvis visar denna grönplan på att Osby tätort har en generös 
tillgång på grönområden men det fi nns enbart ett fåtal varianter av dem. 
Osby är en relativt liten ort där det inte är långt till varierad och renodlad 
natur. Detta innebär dock inte att de centrumnära grönytorna ej skall ses 
som bevarandevärda utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda 
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som 
vardagligen brukar det, vare sig man var dag passerar det på väg till arbetet 
eller om kvällarna rastar sin hund inom det.  

De tolv huvudsakliga om
124 m2 per invånare ino
att de många andra grön
Anledningen till att dess
i samma utsträckning so

Sammanfattningsvis visa
tillgång på grönområden
Osby är en relativt liten o
natur. Detta innebär doc
som bevarandevärda uta
miljön. Även ett enklare
vardagligen brukar det, v
eller om kvällarna rastar
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Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där detta krävs.

-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget genom exempelvis en      
  mer sjönära strandpromenad, vidareutveckla den södra udden och möjliggör   
  för fl er aktiviteter, exempelvis ett utegym. 

-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena, exempelvis utsiktsplatsen vid Klinten    
 och badplatsen vid Svarte nabbe, genom bland annat möblering, strukturering 
 och belysning.

-Välavvägd exploatering bör ske där så ansetts lämpligt, exempelvis Smittsbacke.

-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid 
 eventuell exploatering.

-Arbeta mot gröna stråk som förbinder grönområdena där möjligt.

-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare 
 än som idag att människors främst passerar platsen.
    
-Torget bör omarbetas för att skapa en livfull centrummiljö.

-Befi ntliga och välanvända bad samt grillplatser bör underhållas alternativt 
 vidareutvecklas 

-Vid eventuell förlust av vegetation genom till exempel exploatering, bör detta    
  kompenseras för i andra området genom exempelvis trädplantering.

 Den skötselplan som fi nns inom kommunen bör vidareutvecklas avseende
 av underhåll av möblering och en separat skötselplan bör upprättas för vardera 
 område.

 Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att 
undvika livlösa områden vid utbrott av t. ex almsjuka.

 Översvämningsanalysen tas i beaktning vid mer omfattande utveckling av 
 grönområden.

 Vid eventuell planering av bebyggelse i ett grönområde bör en djupare ekologisk  
 undersökning ske.

 Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av 
befi ntliga områden samt nyplantering.
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en 
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att 
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och 
morgondagens medborgare.

Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befi ntliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
,exempelvis bebyggelse.
 
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som 
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor. 
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på 
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt 
underlag i vidare planering.

Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt 
kompletteras med markeringar på bifogad karta.

Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och 
byggförvaltningen 

Tack på förhand!    

Daniel Andersson
Planarkitekt MSA
daniel.andersson@osby.se
0709-318 376

Filosofen



Frågor
Skola:____________________________

Åldersgrupp:______________________

Antal barn:________________________

Hur oft a används grönområden i verksamheten? Exempelvis dagar per månad.

__________________________________________________________________________

Till vad används grönområdena huvudsakligen? Vilka till vad?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad gör att ni söker er till respektive grönområde?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hur tar ni er till respektive grönområde, gå, bil, cykel, annat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Finns det grönområden ni vill använda men som ni av olika anledningar undviker?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________

Är utbudet på grönområden inom tätorten tillfredsställande?

_________________________________________________________________________

Är kvaliteten på grönområdena tillfredställande? Underhåll, ytor etc. 

_________________________________________________________________________



Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Vänligen ange vilka områden som har högst kvaliteter ur följande perspektiv:

Tryggt:
Vilka områden upplevs som säkra att vistas i? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tilltalande:
Vilka områden är vackrast, mest välskötta?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tillgängligt:
Vilka är lättast att nå, enklast att vistas i?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tillgängligt:
Svårast att nå, vistas i, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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