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Sammanfattning
I dagsläget finns ett stort behov av exploatering för nya bostäder och förtätning i många svenska städer.
Bra boende- och livsmiljöer innefattar ofta en närhet till grönområden. Utanverken i Kristianstad, Skåne
län, är ett grönområde med höga natur- och kulturvärden. Omkring området planeras en stor
exploatering av bostäder vilket betyder att grönområdet är viktigt för staden. Genom grönområden kan
olika upplevelsekaraktärer upplevas och olika kulturella ekosystemtjänster tas ut. Dessa karaktärer och
tjänster är en viktig hälsoaspekt för människan. För att ta reda på vilka upplevelsekaraktärer och
kulturella ekosystemtjänster som upplevs och utnyttjas av de boende omkring undersökningsområdet
idag genomfördes en enkätundersökning. Resultatet visar att det finns karaktärer och tjänster som
upplevs och utnyttjas mer än andra. Däremot finns det meningsskiljaktigheter kring utveckling av
undersökningsområdet mellan olika grupper av de boende. För att tillgodose dagens och framtidens
invånares önskningar bör det alltid föras en dialog mellan beslutsfattare och invånare. Vid planering av
grönområden bör det även tas i beaktande över vilka funktioner dessa bör innehålla för att främja
speciella upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster för skapandet av bra boendemiljöer i
urbana områden.
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1. Inledning
I skrivande stund (2018-10-25) finns det 7 659 057 083 människor på jordklotet
(Worldometers 2018). Hälften av dessa människor bor idag i städer och den globala
urbaniseringen ökar kraftigt. Vid 2050 beräknas antal människor som bor i städer ha ökat till
70 % vilket kommer att ställa stora krav på att säkerställa att ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet upprätthålls. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har tagit fram 17 globala mål som
förväntas uppnås till år 2030. Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” ska säkerställa en god
levnadsmiljö i städerna utifrån olika aspekter. Delmål 11.7 riktar sig specifikt mot vikten av
grönområde och lyder:
”Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.”
(FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 2015)
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål vilka beslutades av riksdagen 1999 och följs
årligen upp fram till 2020. Mål 15 handlar om ”God bebyggd miljö” och riksdagens definition
av målet är:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
(Naturvårdsverket et al. 2018)

De globala och nationella målen understryker vikten av att skapa goda och hälsosamma
livsmiljöer för invånare i städerna. Grönområden och områden med natur och kultur är av stor
betydelse men mål 15 är i nuläget inte uppfyllt och enligt prognos kommer målet inte
uppfyllas med de styrmedel och åtgärder som finns nu. En viktig faktor till att målets
utveckling bromsas är det stora behovet av bostadsbyggande i Sverige (Naturvårdsverket
2018). SCB (Statistiska centralbyrån) ger prognoser på en ökad befolkning vilket också kräver
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fler bostäder. Inom perioden 2015-2025 beräknas ett behov på 595 000 nya bostäder vilket
motsvarar att inom en period på sex år bygga ett helt nytt Stockholm (Boverket 2015).
I Kristianstad finns ett centralt beläget grönområde som kallas Utanverken. Platsen är ett
grönområde som rymmer höga natur- och kulturvärden. Runt området idag finns bostäder i
form av villor, marklägenheter och lägenheter men det planeras ytterligare exploatering.
Utanverken är antagligen en plats som förser dagens och framtidens invånare med kulturella
ekosystemtjänster och är därför en plats där målen för urbana grönområden och
bostadsbyggande kan komma att ställas mot varandra.

2. Syfte
Syftet med studien är att utifrån ett boendeperspektiv undersöka Utanverkens nuvarande
upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster, samt hur platsen skulle kunna förvaltas
i framtiden. Detta för att kunna utveckla tillgången på kulturella ekosystemtjänster för de
befintliga boende men även för en ökad mängd invånare omkring området.

3. Frågeställningar
-

Hur ser upplevelsen av upplevelsekaraktärer och utnyttjandet av kulturella
ekosystemtjänster ut för de boende omkring undersökningsområdet idag?

-

Hur stämmer de boendes upplevelse av upplevelsekaraktärer och utnyttjandet av
kulturella ekosystemtjänster överens med kommunens mål i skötselplaner och
grönplanen över undersökningsområdet?

-

Vilka åsikter finns det angående en utveckling och/eller förändring av
undersökningsområdet bland de boende?

-

Vid en utveckling och/eller förändring av undersökningsområdet, vilka
upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster önskas främst av de boende?

4. Bakgrund
Nedan kommer människans behov av närhet till grönområden och kulturella
ekosystemtjänster behandlas med hänvisning till forskning inom ämnet. Kulturella
ekosystemtjänster kan tas ut genom olika upplevelsekaraktärer som också förklaras i detta
avsnitt. Vidare beskrivs Kristianstad, Utanverken och kanalernas historia. En övergripande
områdesbeskrivning av undersökningsområdet har tagits fram där bland annat olika
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delområden beskrivs. Även områdets natur- och kulturvärden redogörs för och slutligen
beskrivs Kristianstad kommuns planer och visioner för området.

4.1 Behovet av urbana grönområden och kulturella ekosystemtjänster i
närhet till människan
Naturen finns ständigt närvarande för människan oavsett om hon befinner sig i vildmark eller
i urbana miljöer. All natur formar våra liv och förser oss med tjänster som tar sig uttryck på
olika sätt. Dessa tjänster skapas i naturens olika ekosystem och kallas därför för
ekosystemtjänster. Begreppet ekosystemtjänster blev allmänt känt år 2005 genom utredningen
Millennium Ecosystem Assessment. Utredningen förklarar hur förändringar i olika ekosystem
påverkar människans välbefinnande. Den skapade även en vetenskaplig grund för hur
ekosystem bättre ska kunna bevaras och hållbart utnyttjas (Millennium Ecosystem
Assessment 2005). Ekosystemtjänster förklarar kopplingen mellan natur och människa.
Ekosystemtjänsterna kan vara direkta produkter som människan kan se, till exempel odlade
råvaror, men det kan också vara tjänster som luftrening vilket inte är lätt att uppfatta även om
det är livsviktigt för människan. Vissa ekosystemtjänster tas därför för givet och det är bra att
påminna och lyfta upp vilken nytta de har för människan.
Ekosystemtjänster delades i Millennium Ecosystem Assessment upp i fyra grupper. Dessa
grupper benämns som stödjande, reglerande, försörjande och kulturella men det är viktigt att
förstå att det finns en stor koppling mellan de olika grupperna och tjänsterna. Det krävs en
balans och bakom varje ekosystemtjänst finns det andra ekosystemtjänster som är nödvändiga
för att hela systemet ska fungera.
I denna uppsats kommer främst gruppen med de kulturella ekosystemtjänsterna att behandlas.
Exempel på kulturella ekosystemtjänster är hälsa, rekreation, friluftsliv, kunskap,
undervisning, inspiration, historia, kultur- och naturarv, platskänsla, skönhet och sociala
interaktioner. I ett tätortsnära grönområde ges ofta möjligheten att få ta del av tjänsterna som
bland annat ger rekreation, sociala möten och gynnar vår hälsa (Kristianstads kommun 2017).
I städer och samhällen har ekosystemtjänster ofta hämtats från naturområden utanför
städernas gränser. För att skapa mer hållbarhet och säkra långtidskvalitéer i städerna är det
viktigt att det finns grön- och blåområden inne i städerna nära människan och att man planerar
för detta (Gómez - Baggethun et al. 2013). Avståndet till ett grönområde är avgörande när det
gäller att komma i kontakt med naturen. Har man inte ett grönområde i närheten av sin bostad
7

kompenserar man inte detta med att få naturupplevelser i skogar eller parker som ligger längre
bort (Grahn & Stigsdotter 2003). Av grönområden påverkas människan som vistas i och kring
dessa ofta positivt. Det påverkar den psykiska och fysiska hälsan då hälsan blir bättre och gör
människan gladare (Russel et al. 2013). Denna påverkan är oberoende av kön, ålder och
socio-ekonomiska status (Grahn & Stigsdotter 2003). Påverkan genom de kulturella
ekosystemtjänsterna ger olika känslor och fördelar. Vid vistelse i ett grönområde kan stress
minska, sinnena öppnas och utvecklas, människan känner lugn och ro och detta ger en
föryngrande effekt. Dock kan detta variera utifrån hur området ser ut och upplevs. Stökiga
och ovårdade grönområden behöver inte ge samma effekt som välskötta områden.
Grönområden påverkar människan så starkt att man inte ens behöver befinna sig i området.
Bara att se grönområden på avstånd har positiva fördelar till exempel kan läkning av en
operation påskyndas genom att se ett grönområde genom ett fönster (Ulrich 1984). Många
invånare väljer även att bo i områden med närhet till grönområden. Genom att bo och leva
nära ett grönområde kan det skapas känslor av platstillhörighet, trygghet och att man har ett
emotionellt band till området. Detta gör att olika intressen kan mötas i dessa grönområden och
skapa sociala mötesplatser och aktiviteter (Gómez - Baggethun et al. 2013). Dessa känslor
beskriver att det finns ett band mellan människa och natur men hur dessa band byggs upp och
kan utvecklas är outforskat (Ives et al. 2017).
Förutom att grön- och blåområden bidrar till en större kvalité i människors liv bidrar
områdena också till en större medvetenhet om naturens nytta för människan. Från dessa
urbana grönområden erhålls många ekosystemtjänster men det är främst de kulturella
ekosystemtjänsterna som uppfattas direkt av människan. Dessa kulturella ekosystemtjänster
gör att människan känner större förståelse för alla ekosystemtjänster vilket gör att hela
agendan om hållbarhet känns mer relevant att arbeta för (Andersson, Tengö, McPhearson &
Kremer 2014).

4.2 Åtta upplevelsekaraktärer i grönområden
Forskning på Alnarp, SLU har kommit fram till att människor upplever åtta olika karaktärer
när de beskriver grönområden, parker och trädgårdar (Grahn 2005). Dessa åtta karaktärer är;
 Rofylldhet - platsen är lugn med ljud från vind, vatten, fåglar och insekter.
 Vildhet – karaktär där naturen ser ut att ha fått utvecklats fritt. Mystik och det lite
okända genomsyrar platsen.
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 Artrikedom – en plats med rikt växt - och djurliv där besökaren upplever mångfalden i
naturen.
 Rymd – består ofta av en sammanhållen enhet som ger besökaren en känsla av att
komma till en helt ny plats för ett avbrott i vardagen.
 Allmänning – stor öppen grönyta där besökaren även kan uppleva vad som händer runt
omkring sig själv. På dessa ytor finns det plats för mer fysiska eller sociala aktiviteter
som exempelvis idrott och picknick.
 Viste – en trygg plats som är lite mindre och sluten där besökaren kan dra sig undan
och känna att den får en egen plats i naturen. På platsen kan tankar och sinnen vara
mer närvarande.
 Samvaro – en plats för sociala aktiviteter och evenemang där många människor möts.
 Kultur – karaktärsområde där religion och historiska händelser berättar om tidigare
människors värderingar. En plats där landskapet förändrats över tid.
Karaktärerna tilltalar människor på olika sätt beroende på individens psykiska status.
Rofylldhet, rymd, artrikedom och vildhet är karaktärer som både psykiskt svaga och starka
individer lätt kan uppskatta och ta till sig. För de mer psykiskt starka kan även karaktärerna
allmänning, kultur och viste tilltala. Samvaro är däremot en karaktär som antingen kan
skrämma eller stärka de psykiskt svaga.
Grönområden som är naturlika upplevs ofta med artrikedom och vildhet medan platser som är
socialt präglade knyts till kultur och samvaro. Mellan dessa områden ligger ofta allmänning
och viste medan det i områden som både är naturlika och socialt präglade återfinns både
rofylldhet och rymd. Grönområden som är väldigt varierade kan dock innehålla alla åtta
karaktärer och dessa lockar fler besökare. Besökarna kan då skapa olika relationer beroende
på individens behov (Grahn 2005).
Det finns dock en viss kritik mot hur man använder och beskriver upplevelsekaraktärerna.
Hur en karaktär upplevs är väldigt individuellt och forskningen har utgått från hur forskarna
beskriver området och inte utifrån de faktiska användarna. Bedömningar av en karaktär kan
därför se väldigt olika ut och kan även variera över användningsområde och årstid. Annan
kritik är också att det inte finns några direkta riktlinjer för hur en upplevelsekaraktär kan
utvecklas i ett område och vilka element som krävs för en karaktär (Ståhle 2005).
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4.3 Kristianstad, Utanverken och kanalernas historia
1614 grundade den danska kungen Christian IV staden på Allön i Helgeåns träskmarker.
Varför staden placerades i de blöta terrängerna var sannolikt för att göra staden svåråtkomlig i
de krig mellan Sverige och Danmark som så småningom skulle komma. Syftet med
Kristianstad var att skydda och försvara Skåne och med allt vatten blev det en strategisk plats
för grundläggandet. Christian grundade flera andra städer runtom i Norden och alla kom att
bli renässansstäder som var noggrant planerade med geometriska gatunät och med stilen
”holländsk vattenrenässans” där kanaler korsade städerna. Detta gällde även Kristianstad som
började byggas upp som en fästning med breda vallar och vallgravar runt om (Ottosson 2013).
1658 blev Skåne och fästningsstaden Kristianstad svenskt genom freden i Roskilde. Tiden
efter freden i Roskilde rådde det mycket oroligheter mellan Sverige och Danmark. Detta
påverkade Kristianstads fästning som kom att hamna under förfall. Man påbörjade försök att
rusta upp fästningen eftersom det fanns stora hot från Ryssland och Danmark. 1749 antogs det
en utbyggnadsplan för att rusta upp stadens skydd ordentligt vilket leddes av generalmajoren
Hans Henrik von Liewen. Fästningen var skyddad av en huvudvall och det totala
fästningsverket utanför denna vall kallades utanverk. Det var främst norra och södra fronterna
av staden som skulle förstärkas med ytterligare en mittbastion och ett mer utvecklat
tenaljsystem, bastioner och raveliner. Tenalj är ett yttre skydd utanför huvudvallen som ligger
just på Utanverken och utbyggnaden gjorde att vallgravar och kanaler kom i flera led. Bastion
är en pilspetsformad del av fästningsvallen som sticker ut och ska möjliggöra skott från
kanoner i flera riktningar. Ravelin är ett vinkelformat utanverk framför huvudvallen som även
har funnits runt hela staden. Det norra utanverket, som ligger inom studiens
undersökningsområde, utvecklades till dubbla eller tredubbla verk (Fig.1). För att komma in i
staden från norr var man tvungen att ta sig förbi tre vallgravar, en tenalj, en ravelin och sedan
slutligen genom Norreport som var den norra porten in i staden och ingick i den 24 meter
djupa fästningsvallen.
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Fig.1. Karta över Kristianstad 1766 med utbyggt tenaljsystem, bastioner och raveliner i fästningens
norra del. Källa: Sverige, stads- och fästningsplaner. Riksarkivet.

I februari 1847 kom beslutet om att Kristianstad inte längre skulle räknas som fästning vilket
skulle komma att ändra stadens utseende där vallar och tenaljsystem omringat staden. Vallar
revs, bastioner togs bort och kanaler fylldes igen. Staden som sedan grundläggningen hade
varit trång fick nu utökade tomtmarker och stora breda boulevarder byggdes för att leda trafik
utanför de gamla stadsportarna. Nästan all struktur från fästningstiden försvann förutom en
del av den norra fronten och Utanverken som räddades genom ett särskilt beslut 1857. Denna
struktur finns kvar än idag där kanalen kröker sig fram och visar rester från Kristianstads
historia som fästningsstad och bildar ett kulturhistoriskt värde (Friström 2007).
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4.4 Områdesbeskrivning

Fig. 2. Översiktskarta över undersökningsområdet med dess gränser och närliggande vägar som har
betydelse för studien. Källa: Ortofoto raster © Lantmäteriet 2012/892

Området som beskrivs och undersöks ligger i Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne län,
och benämns som Utanverken. Undersökningsområdet ligger centralt i nordöstra delen av
Kristianstads stadskärna.
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Gränsen för undersökningsområdet har dels dragits utifrån kanalernas struktur men har även
utgått från Kristianstads kommuns sociotopinventering. Detta är en del av Grönplan 2017 där
olika områden kategoriserats. Kanalen utgör en linje mellan stadskärnan och villaområdet
med tillhörande grönområde i norr.
Området vilar på en berggrund från yngre krita och jordarterna är främst glacial lera. I
nordöstra och östra ytterkanten av området är det svämsediment av lera och silt. Gyttja
förekommer vid den västra och yttersta kröken av kanalen (Sveriges geologiska undersökning
u.å.)
Inom området finns tre olika kanalsträckor. Två av dem går parallellt och utgör rester av de
gamla vallgravarna som fanns utanför vallarna när Kristianstad var en fästning. I kanten av
den östra sidan av undersökningsområdet finns Råbelövskanalen som rinner från
Råbelövssjön norr om Kristianstad. Mellan de äldre kanalstrukturerna i området finns ett
villaområde som ligger längs Norra Vallvägen och den lite kortare Minörvägen. Några av
dessa villor har tomter som gränsar till kanalen i söderläge.
Undersökningsområdet har vidare delats in ytterligare i delområden utifrån Kristianstads
kommun sociotopinventering i Grönplan 2017. Dessa områden är Utanverket - delområde,
nordvästhörnan (namn okänt), Rosenbergska trädgården, Kanalön samt villaområdet (som är
en egenskapad kategori). I denna uppsats benämns undersökningsområdet som Utanverken
vilket inte ska förväxlas med delområdet Utanverket utifrån kommunens sociotopinventering.
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4.4.1 Beskrivning av delområden inom undersökningsområdet - Skötsel och visioner

Fig. 3. Karta över undersökningsområdets olika skötselkategorier. Källa: GSD- Höjddata, grid 2+ ©
Lantmäteriet 2012/892

Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik utför skötsel av kommunens grönytor
utifrån de mål och beskrivningar som finns i en skötselmanual antagen 2005.
Målbeskrivningen är att samtliga grönytor ska vårdas så att funktionella, miljömässiga och
estetiska krav uppfylls. Samtliga grönytor är viktiga för att skapa en strukturerad, balanserad
och välfungerad stad mellan grönområden, bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter.
Grönytorna har kategoriserats för att passa olika funktioner och bidra till olika kulturella
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ekosystemtjänster. Exempel på kulturella ekosystemtjänster är rekreation, undervisning,
kultur- och naturarv och sociala aktiviteter. Med denna skötsel skapar varje grönyta i
kommunen sin egen unika prägel. Förutom mål och funktionsbeskrivning beskrivs det hur
varje områdeskategori ska skötas praktiskt. Inom undersökningsområdet finns det åtta olika
kategorier som förklaras nedan. Samtliga kategorier har en förkortning som beteckning och
sedan ett namn på själva kategorin.
GB2 Bruksgräsmatta klass 2
Bruksgräsmatta ska för närliggande boende och verksamheter fungera som en aktivitets- och
vistelseyta. Området ska upplevas som en grönyta och tåla exempelvis lek och bollspel. Ytan
ska hållas ren och var välklippt och ha ett vårdat intryck året runt.
GH Högvuxen Gräsyta Klass 1,2 och 3
Detta område sköts med lite resurser men ska ändå vara välvårdat och anpassat för att gynna
en eventuell ängsblomning. Slyvegetation får inte förekomma och ytan är inte till för
aktiviteter.
BB2 Bruksbuskage Klass 2
Till denna kategori hör slutna buskage som ska ge lä och/eller avgränsning av rum för boende
och olika verksamheter. Buskagens blomning har ett prydnadsvärde och buskagen ska hållas
fria från avarter, ogräs och annat som ger ett ovårdat utseende. Beskärning av buskarna sker i
de fall det stör sikt mot exempelvis gång- och cykelbanor, vägar och fönster.
HK Klippt Häck
Den klippta häcken har funktionerna att vara rumsavgränsande, ge skydd och ett
prydnadsvärde utifrån sin bestämda form. Ogräs ska rensas och häcken ska se välvårdad ut
men det är främst viktigt att beskärningen utförs artspecifikt och tekniskt korrekt samt
behåller häckens bestämda form.
MG Grusyta
Ytor i stadsparker, parker i centrala bostadsområden belagda med grus, stenmjöl eller
makadam. Ytorna som är till för lek och gång- eller fordonstrafik ska hållas fria från ogräs
och löv och vara vårdade året runt. För att grusytorna ska hålla en god kvalitet ska
vattenavrinningen vara god och igensatta brunnsgaller ska rensas omgående.
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NT Trädbevuxen Naturmark och Skog
Dessa ytor består främst av träd och/eller buskar som ska fungera rekreativt och eftersträva
biologisk mångfald i miljöer nära boende. Träden och buskarna ska även fungera som lä eller
vara ett skydd mot störande verksamheter. Dessa områden ska skötas så att det ger en naturlig
karaktär som uppfyller ovan nämnda funktioner.
NÖ Natur/Öppen Mark
Natur och öppen mark består främst av gräs men har inslag av träd och buskar. Den öppna
ytan ska ha ett rekreationsvärde och eftersträva biologisk mångfald i miljöer nära boende.
Dessa områden ska skötas så att det ger en naturlig karaktär som uppfyller ovan nämnda
funktioner.
RR Rabattrosor
Rabatterna med rosor ska bestå av grupperna polyantha och storblommiga rosor. Rosorna ska
ge en rik blomning och rabatterna ska vara mycket välvårdade. Ogräs, löv och grenar får inte
förekomma och angränsande gräsytor ska vara kantskurna. Rosorna ska putsas och beskäras
utifrån artspecifika krav (Kristianstads kommun C4 Teknik 2005)
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Fig. 4. Undersökningsområdet uppdelat i de olika delområdena samt villaområdet. Källa: GSDFastighetskartan vektor © Lantmäteriet 2012/892

4.4.1.1 Kanalön

I södra delen av undersökningsområdet förgrenar sig kanalen med Råbelövskanalen och
området vid förgreningen bildar kanalön. Genom denna ö rör sig människor på gångar och
broar mellan Kristianstads centrum och Kanalgatan. Fågellivet och närheten till vattnet är
områdets styrkor (Kristianstads kommun 2017).
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Inom Kanalön sköts grönytorna utifrån kategorierna MG Grusyta, NT Trädbevuxen
naturmark och skog och NÖ Natur/öppen mark (Kristianstads kommun C4 Teknik 2005).
Då kanalön fungerar som passage vill kommunen skapa tryggare och attraktivare stråk med
fungerande och bättre belysning. Detta ska även gynna och utveckla de närliggande parkerna
utanför undersökningsområdet som en förbindelselänk mellan centrum och Kanalgatan
(Kristianstads kommun 2017).
4.4.1.2 Utanverket - delområde

Utanverket är ett stort naturområde i norra delen av undersökningsområdet. Platsen är sank
och vassbevuxen och har en vild karaktär. Här finns även stora gräsytor och hela området är
en rest av landskapet som fanns runt fästningsstaden. Området har idag inget utpekat
rekreativt användningsområde förutom en klippt fotbollsplan. Områdets otillgänglighet är
enligt kommunen Utanverkets stora brist (Kristianstads kommun 2017).
Inom Utanverket sköts grönytorna utifrån kategorierna GB2 Bruksgräsmatta klass 2, GH
Högvuxen gräsyta, BB2 Bruksbuskage klass 2, NT Trädbevuxen naturmark och skog och NÖ
Natur/öppen mark (Kristianstads kommun C4 Teknik 2005).
Området har en stor närhet till vatten och ett rikt djur- och växtliv. Det skulle dock kunna ske
en utveckling som till största del gynnar de ekologiska och sociala värdena. Några förslag från
kommunen är att bygga spänger och bryggor som ökar tillgängligheten och gör att invånare
kommer närmare vattnet (Kristianstads kommun 2017).
4.4.1.3 Rosenbergska Trädgården

Parken ligger centralt i bostadsområdet, halvvägs in på Norra Vallvägen, och har anor från
1920-talet när man planerade för att bygga villorna i området. Den nuvarande gestaltningen är
däremot från 2003. Parkens karaktärer är ”rofylldhet” och ”allmänning” (Kristianstads
kommun 2017). Namnet Rosenbergska trädgården härstammar från trädgårdsmästare Gustaf
Rosenberg som drev trädgårdsmästeri med äppelodlingar. G. Rosenbergs bostadshus
uppfördes 1861 och finns kvar än i dag (Friström 2007).
Platsen fungerar som en mötesplats för boende i närheten och är väl skyddad från trafik och
störningar. Detta ger en lugn och rofylld park där besökare kan uppleva växt- och djurliv och
vattnet i kanalen (Kristianstads kommun 2017).
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Inom Rosenbergska trädgården sköts grönytorna utifrån kategorierna GB2 Bruksgräsmatta
klass 2, BB2 Bruksbuskage klass 2, HK Klippt häck, MG Grusyta NT Trädbevuxen
naturmark och skog och RR Rabattrosor (Kristianstads kommun C4 Teknik 2005).
Kommunen vill bevara och förstärka platsens karaktär av att vara en finpark genom att främst
sköta grusgångarna och placera ut fler bänkar som ska ge utsikt över kanalen (Kristianstads
kommun 2017).
4.4.1.4 Nordvästhörnan (namn okänt)

Platsen har inget känt namn och är en liten park i den nordvästra hörnan av området. Parken
består av en gångväg, gräsyta och en mur med två trappor och ligger bredvid en del av
kanalen nedsänkt från gatan. Längs kanalen står en rad av hästkastanjer (Aesculius
hippocastanum) och här finns även parkväxter som rosor (Rosa) och spireabuskar (Spiraea)
(Kristianstads kommun 2017).
Inom Nordvästhörnan sköts grönytorna utifrån kategorierna GB2 Bruksgräsmatta klass 2, GH
Högvuxen gräsyta, BB2 Bruksbuskage klass 2, HK Klippt häck, MG Grusyta, NT
Trädbevuxen naturmark och skog, NÖ Natur/öppen mark och RR Rabattrosor (Kristianstads
kommun C4 Teknik 2005).
Parkens grundförutsättningar för att vara en trevlig plats är goda och den beskrivs som en
vacker park. Man vill skapa fler platser för bänkar genom att plocka bort en del rosor
nedanför muren samt utöka antalet papperskorgar (Kristianstads kommun 2017).
4.4.1.5 Villaområde

I norra delen av Kristianstad ligger ett attraktivt villaområde med benämningen Utanverken.
Namnet härstammar och har anknytning till den tid då staden var fästning och var omgivet av
kanaler. Bebyggelsen uppfördes 1922 och är av riksintresse för kulturmiljövård på grund av
den arkitektoniska byggnadsmiljön. Villaområdet är väl genomarbetat med karaktärsfulla hus
och tomterna är utplacerade med trädgårdar som sluttar i väster och söder ner mot den inre
kanalen på den gamla fästningsvallen. Husen och trädgårdarna längs Norra Vallvägen följer
fästningsvallens skarpa krökar vilket skapar en speciell karaktär för området (Friström 2007).
Strukturen är det största och mest välbevarade från Kristianstads tid som fästningsstad då
många av stadens tidigare kanaler och strukturer kulverterats eller byggts bort vid stadens
expansion.
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4.4.1.6 Kanalen

I Kristianstads kommun ansvarar C4 Teknik för skötseln av de kanaler som finns i staden.
Kanalsträckan och vallgravarna som finns inom undersökningsområdet ska bland annat
klippas två gånger per år. Då klipps både vegetationen i vattnet men också slänterna
(Alvinsson 2015). Kommunen äger kanalerna och dess slänter. Slänterna som ligger vid
fastigheterna vid Utanverken ägs även dessa av kommunen. De är dock svåra att komma åt då
fastigheternas tomtgränser går fram till slänten.
Kanalen i undersökningsområdet har sitt tillflöde från Råbelövskanalen och dagvatten från
centrum. Råbelövskanalen för med sig vatten från Råbelövssjön vilket är näringsrikt. Detta
leder ibland till övergödning och dessutom kan utsläpp av dagvatten orsaka
föroreningsproblem. På grund av broar och olika bredd på kanalen påverkas vattenflödet
negativt vilket kan leda till igenslamning och igensättning. I kanalen förekommer
undervattensvegetation som gynnar förekomsten av fisk. Denna växtlighet ökar vid breda och
solbelysta partier av kanalen (Kristianstads kommun u.å.)
Även om kanalsystemet idag följs av promenadstråk finns det utrymme för utveckling.
Vattnet och kanalerna genom staden ska vara attraktiva då dessa ger staden ett unikt
karaktärselement och en intressant stadsbild (Kristianstads kommun 2017). För att
upprätthålla kanalens kvalitéer sköts den både för att vara estetiskt attraktiv men också säkra
tillrinningen till Södra Dämmet där utloppet till Helge Å finns. I denna skötsel ingår det bland
annat att skrot, skräp och överflödig undervattensvegetation plockas bort (Kristianstads
kommun u.å.).

4.5 Natur- och kulturvärden
Platsen har höga natur- och kulturvärden, vattnet och grönområdet har klassats som
naturvärde i staden vilket innebär att det är bra livsmiljöer för både växter och djur samt ger
oss människor viktiga ekosystemtjänster i en urban miljö.
Precis som Kristianstad centrum ligger hela undersökningsområdet inom riksintresse för
kulturmiljövård.
”Fästningsstad och residensstad med rutnätsplan och arkitektur präglad av
militär och förvaltning. Ett av de främsta exemplen på den danske kungen
Christian IV:s stadsbyggnadskonst, anlagd som gränsfästning mot Sverige.
Uttryck för riksintresset: Stadsplan som genom sin långsträckta,
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rektangulära form är unik bland landets befästningsstäder.
Trefaldighetskyrkan från Christian IV:s tid, bevarade
befästningsanläggningar och militära byggnader. Institutionsbyggnader och
annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residensstad. Äldre
småskalig bebyggelse och mer storstadsmässig bebyggelse från 1800-talets
slut vid främst Stora Torg och boulevarderna utmed stadens långsidor. På
typiskt sätt ersatte boulevarderna och en zon präglad av parkanläggningar
och offentliga byggnader befästningarna efter 1800-talets mitt.”
(Riksantikvarieämbetet 2014, s.16)
Undersökningsområdet ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram samt är en del av en
fornlämningsyta hos Riksantikvarieämbetet. Den enda bebyggelsen inom
undersökningsområdet är från 1920-talet och består av ett 20-tal villor. Kristianstads kommun
har klassat området som en plats som rymmer både höga naturvärden och höga kulturvärden.
Som del av det gröna kulturarvet har utformning och skötsel stor betydelse för områdets värde
och ekosystemtjänster (Kristianstads kommun 2017). Kanalerna i Kristianstad har höga
natur- och kulturvärden och kanalsträckan inom undersökningsområdet visar särskilt på hur
fästningsstaden var konstruerad. Vattnet i staden ses som en del av biosfärområdet Vattenriket
och har varit en viktig vattenresurs både i historien och i nutid. I och kring kanalerna skapas
även naturvärden i form av olika arter fisk som till exempel abborre och gädda, kräftor, olika
insekter och växtlighet som gynnar de olika arterna. Utanverken består delvis av sanka marker
och har en del områden med våtmarker. Dessa våtmarker, placerade mitt i Kristianstad, är
unika platser där naturliga förhållanden förekommer och växter och djur kan få leva fritt
(Kristianstad kommun u.å.).
Vid ett fältbesök av undersökningsområdet 23 maj 2018 kunde följande arter noteras på några
de ovanstående delområdena. Detta är ingen djupare växtinventering utan en mycket
översiktlig dokumentation vid besökstillfället.
Vid Utanverkens stora gräsmark, det vill säga den torrare delen av området, noterades
hundäxing (Dacylis glomerata), sandlosta (Bromus sterilis), timotej (Phleum pratense),
äppelträd (Malus domestica) samt björnloka (Heracleum sphondylium) längs kanalkanten.
Nordvästra hörnan där kanalvattnet är mer stillastående fanns träd såsom klibbal (Alnus
glutinosa) och hästkastanj (Aesculus hippocastanum).
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Vid Kanalön med sin igenvuxna karaktär noterades ett antal olika arter så som alm (Ulmus
glabra), ask (Fraxinus exelsior), fläder (Sambucus nigra), hagtorn (Crataegus), hallon (Rubus
idaeus), humleblomster (Geum rivale), jordgubbe (Fragaria ananassa), lind (Tilia cordata),
lönn (Acer platanoides), magnolia (Magnolia), murgröna (Hedera helix), nässlor (Urtica),
vitplister (Lamium album), pil (Salix), pion (Paeonia) samt ramslök (Allium ursinum).
Kommunen har jobbat fram ett kartunderlag för grön- och blåstrukturer som ska koppla
samman och utveckla stråken så att dessa blir mer tillgängliga och användbara för
medborgarna samt inom stadsplaneringen. Kanalerna i undersökningsområdet är ett viktigt
blåstråk och grönområdet är en viktig grönstruktur som kommunen vill utveckla mer då dessa
är värdefulla offentliga platser. Inom området finns länkar av ädellövträd som binder ihop och
skapar korridorer mellan större ädellövsområden. Korridorerna är viktiga spridningsvägar för
exempelvis insekter.
För människans rekreation finns parker, dessa har dock få upplevelsekaraktärer. Karaktärerna
viste, samvaro och rymd har inte identifierats inom undersökningsområdet. Enligt en
forskningmodell som beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2 behövs åtta upplevelsekaraktärer för
att skapa hållbara vistelsemiljöer (Kristianstads kommun 2017).

4.6 Kristianstads kommuns planer och visioner
Vid ett möte med Per Blomberg, planarkitekt i Kristianstads kommun, diskuterades
undersökningsområdet och vilka planer, visioner och tankar man har om platsen men även
vad som händer runt området som eventuellt kommer att påverka grönytan. Blomberg 1
berättar att det finns ett antaget planförslag precis öster om området där det planeras att
byggas minst 164 lägenheter (Detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 BN 14-2897)
(Kristianstads kommun 2018). Även på andra närliggande områden runt
undersökningsområdet finns det planer på förtätning vilket skulle kunna ge omkring 1000 nya
bostäder inom en tidsperiod på 10-15 år. Vid sådana planer bekräftar Blomberg att
undersökningsområdet är en viktig grönyta i deras grönplan och det finns en vilja att utveckla
den. Idag är området otillgängligt och några tankar som Blomberg och kommunen har för att
lyfta området skulle kunna vara att göra det mer tillgängligt genom stigar genom området.
Östra delen av området är blött och här skulle det kunna byggas spångar som gör att folk kan
ta sig ut i de områdena. Öster om undersökningsområdet ligger Kanalgatan med tillhörande

1

Per Blomberg, samtal 22 maj 2018.
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cykelväg där det rör sig mycket folk. För att få folk att stanna upp och uppleva
Råbelövskanalen kan man bygga trappor eller bryggor ner mot vattnet. Blomberg tog även
upp att området skulle fungera som ett urbant naturområde i Kristianstad Vattenrike. Som
komplement till den befintliga Linnérundan och Tivolirundan skulle det kunna finnas en
”Kanalrunda” som får besökare och invånare att uppleva vattnet i staden. Det är viktigt att
poängtera att detta bara var tankar och idéer och inget som idag är beslutat och planlagt.
Det finns ett intresse av att få höra vad omkringliggande verksamheter och invånare tycker
om området, hur det används idag och vilka behov och intressen dessa har av grönytan. Även
om mycket av det som sas på mötet inte var fastställt utan bara tankar och förslag finns det
ändå en vilja och ett behov att utveckla och göra grönytan mer tillgänglig för allmänheten.

5. Metod och material
En kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning till boende omkring undersökningsområdet
har gjorts. Denna undersökning utgår från Grahns (2005) åtta upplevelsekaraktärer. Resultatet
av enkäten har analyserats och jämförts med Kristianstads kommuns skötselplan och visioner
över området.
Vid framställning av kartor till enkät och det övriga arbetet har detta gjorts i GIS-programmet
ArcMap 10.1.

5.1 Enkätundersökning
För att undersöka de boendes upplevelse av upplevelsekaraktärer, utnyttjande av kulturella
ekosystemtjänster, kunskap om undersökningsområdet och åsikter om utveckling för området
gjordes en enkätundersökning. Enkätmetodik studerades med hjälp av Ejlertsson (2014) och
Patel & Davidsson (2011) för att kunna utforma vetenskapligt korrekta och relevanta frågor
rörande kulturella ekosystemtjänster och grönområden. Enkäten delades ut till boende på
Norra Vallvägen, Minörvägen, Kanalgatan och Östra Kaserngatan. De tillfrågade är dock
endast de som bor vid vägarna i direkt anslutning till undersökningsområdet eftersom de har
störst möjlighet att uppleva området genom sina fönster eller när de kommer utanför sina
fastigheter. Kanalgatan och Östra Kaserngatan har därför begränsats till den sträckan som går
vid undersökningsområdets gränser. Enkäten delades ut torsdagen den 13 september och
onsdagen den 19 september 2018. 30 september 2018 önskades svaren senast tillbaka. Vid en
undersökning utgår man från en population som representerar den större grupp som är
intressant för undersökningen. Tillfrågas alla individer inom populationen görs det en
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totalundersökning (Patel & Davidsson 2011). Den population som valts ut i detta fall är
boende längs vägarna med direkt angränsning till undersökningsområdet. En
totalundersökning genomfördes då hela populationen tillfrågades. Enkäten lades personligen i
deltagarnas brevlådor på Minörvägen, Norra Vallvägen Kanalgatan och Östra Kaserngatan i
Kristianstad. Totalt delades 64 enkäter ut. Innehållet i kuvertet som delades ut bestod av
enkäten, ett medföljande brev så kallat missiv, frankerat svarskuvert och en Sverigelott med
syfte att uppmuntra till att besvara enkäten. I missivet presenterades enkätens bakgrund och
syftet med enkätundersökningen. Det förklarades att deltagarnas svar ger ett bättre resultat till
undersökningen och att de även får möjlighet att dela med sig av sina åsikter. Missivet
beskrev även att undersökningen var frivillig och anonym.
Enkäten delades upp i fyra delar (Bilaga 1). Den första delen innehöll demografiska
bakgrundsfrågor samt vilka kunskaper som finns om undersökningsområdets natur- och
kulturvärden. Andra delen bestod av frågor gällande de boendes användning och upplevelse
av grönområdet idag. I den tredje delen undersöktes områdets utvecklingsmöjligheter. Sista
delen bestod av en öppen fråga där de boende kunde svara med egna åsikter och tankar om
olika aspekter gällande grönområdet. Dessa olika delar kan delas upp i kvantitativa och
kvalitativa delar där del ett, två och tre är kvantitativa medan del fyra är kvalitativ. Huruvida
en undersökning är kvantitativ eller kvalitativ beror på hur frågorna är utformade och på
vilket sätt deltagarna har möjlighet att besvara frågan. Del ett, två och tre innehåller frågor
med hög grad av både standardisering och strukturering. Här har frågorna fasta
svarsalternativ, dock med ett litet utrymme att ge andra åsikter och förslag, som sedan med
enkelhet kan kategoriseras och jämföras. Deltagarna har därmed begränsad frihet. De fasta
svarsalternativen grundas på de åtta upplevelsekaraktärer som finns i grönområden (avsnitt
4.2) samt på de förslag som nämns i Kristianstads kommuns grönplan och vid samtalet med
en av kommunens tjänstemän (avsnitt 4.4.1.1–4.4.1.6 och 4.6). Del fyra är en helt öppen fråga
och har därför låg grad av strukturering men standardiseringen är fortfarande hög. Deltagarna
kan med mer frihet besvara frågan. Den är däremot fortfarande riktad och placerad sist i
enkäten för att kunna nå de avslutande tankarna då deltagarna besvarat resten av enkäten
(Patel & Davidsson 2011).
Vid utformning av enkäter är det även viktigt att tänka på begrepp som validitet och
reliabilitet. Validitet innebär att frågorna ska vara väl genomtänkta och ställas så att de
verkligen mäter det som planerats. Vid reliabilitet reflekteras det över hur tillförlitliga och
stabila frågorna är. Vid upprepade utfrågningar ska deltagarna svara likadant på frågorna
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oavsett vilket sammanhang eller vem som ställer frågorna. Hur hög grad av dessa begrepp en
enkät faktiskt har går först att se efter insamlat resultat (Ejlertsson 2014). För att få både hög
validitet och reliabilitet har utformningen av frågorna arbetats fram noggrant. Frågorna är
uppbyggda så att deltagarna inte ska ha några svårigheter med att besvara dem oavsett kön,
ålder och intressen. För att vissa ord eller frågor inte ska missuppfattas har en förklaring
angetts. Det finns även information vid varje fråga om hur många svarsalternativ som är
möjliga. För att så bra som möjligt kunna försäkra att enkäten hade hög grad av validitet och
reliabilitet provades den på fem individer utan förkunskap i ämnet eller i landskapsvetenskap.

5.2 Sammanställning av enkät
Resultaten från alla besvarade enkäter sammanställdes och analyserades till ett totalresultat.
Resultatet har även kategoriserats efter vilka områden respondenterna bor i. Vid denna
geografiska kategorisering har Norra Vallvägen/Minörvägen använts som en boendekategori
och Östra Kaserngatan/Kanalgatan som en annan. Dessa kategorier användes eftersom det var
för få respondenter för varje enskild gata och genom denna sammanslagning erhålls ett större
underlag för analysen. Eftersom Östra Kaserngatan och Kanalgatan ligger runt
undersökningsområdets gränser har de tillsammans skapat en kategori. Norra Vallvägen och
Minörvägen omsluts delvis av undersökningsområdet och har en närmare geografisk koppling
till varandra och bildar därför en naturlig kategori. De två gatorna ligger även både inom det
delområde kallat Villaområde som nämns i avsnitt 4.4.1.5.
De kvantitativa delarna av enkäten har sammanställts i diagram och tabell med hjälp av
programmet Excel 2016.
För den kvalitativa delen av enkäten behandlades svaren inte efter den geografiska
kategoriseringen. Alla svar sammanställdes och delades sedan upp i olika rubriker beroende
på svarens innehåll. Kommentarer och åsikter som var lika varandra hamnade under samma
rubrik. Totalt skapades fyra rubriker där kärncitat lyftes fram för att representera innehållet.
5.3 Metodkritik
Vid utskick av enkäterna fanns det en ovisshet av hur stor responsen skulle vara. Trots
noggrant utarbetad och testad enkät fanns det en liten ovisshet om validiteten och
reliabiliteten ändå skulle vara tillräckligt hög och god. Totalt besvarades 21 av 64 enkäter
vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 33 %. Hela populationen blir därför inte
representerad i resultatet vilket gör att de slutsatser som kan dras om de boendes uppfattningar
om undersökningsområdet är begränsade.
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Population blev i undersökningen avgränsad till de som bor i direkt anslutning till
undersökningsområdet. I ett större perspektiv hade det även varit intressant att undersöka hur
en större del av Kristianstads invånare upplever undersökningsområdet. En sådan
undersökning hade däremot krävt mer förberedelser och tid vilket det inte fanns utrymme för.
Då alla frågor som ställdes har besvarats i enkäten och respondenterna inte skrivit åsikter och
tankar som är för långt ifrån ämnet kan validiteten och reliabiliteten bedömas som hög och
god.
Eftersom enkäten var anonym och delades ut utan posthantering var vissa postlådor inte
tillgängliga då de fanns bakom låsta portar. Utöver de 64 som fick enkäten fanns det cirka 20
postlådor som har beräknats varit otillgängliga.

6. Resultat
Nedan presenteras resultatet för varje del i enkäten. ”De boende” i detta fall representeras av
de som har besvarat enkäten.

6.1 Del 1: Bakgrundsfrågor
Tabell 1 visar på hur många som blivit tillfrågade inom varje geografisk kategori samt hur
stor svarsfrekvensen är. Skillnaden i antal tillfrågade beror på hur många hushåll det finns
inom varje geografisk kategori.
Tab. 1. En sammanställning av var de boende bor runt undersökningsområdet samt hur
svarsfrekvensen ser ut
Antal svar

Antal tillfrågade

Svarsfrekvens (%)

N Vallvägen/Minörvägen

9

17

53

Ö Kaserngatan/Kanalgatan

12

47

26

Totalt

21

64

33
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Fig. 5. Diagram över åldersfördelningen i procent av de boende runt undersökningsområdet.

Figur 5 visar att det finns en representation av alla åldrar bland de boende men den största
andelen (70 %) är äldre än 30 år. En enkät där respondentens ålder inte angetts är här
exkluderad.
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Fig. 6. Fördelningen i procent över mycket, lite eller ingenting gällande tidigare kunskaper om
undersökningsområdets kultur- och naturvärden de boende runt undersökningsområdet har.
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Figur 6 visar att över hälften av de boende kan lite om kulturvärden eller naturvärden och de
är dessutom lika många. Det skiljer sig däremot mellan naturvärden och kulturvärden när det
handlar om de boende kan mycket eller ingenting om de olika värdena. Det finns en större
andel som har mycket kunskap om kulturvärden där nästan 40 % av de boende kan mycket
om kultur. Kunskapen om naturvärdena är lägre än kulturvärden då fler (29 %) inte har någon
som helst kunskap om naturvärdena. Med undersökningsområdets kultur- och naturvärden
menas Kristianstads, platsens och kanalsystemets historia samt områdets djur- och växtliv.

6.2 Del 2: Boendes användning och upplevelse av grönområdet idag
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Fig. 7. Diagram över hur ofta de boende befinner sig inom undersökningsområdets gränser fördelat i
procent över de olika tidskategorierna. Resultatet är uppdelat i de två geografiska kategorierna men
visar även den totala fördelningen av alla boende.

Figur 7 visar att de boende på Norra Vallvägen och Minörvägen befinner sig inom området så
ofta som varje dag eller flera gånger i veckan. De boende på Östra Kaserngatan och
Kanalgatan har en större spridning över de olika tidskategorierna men den största delen är i
området flera gånger i veckan. Detta påverkar i sin tur det totala resultatet om hur ofta de
boende befinner sig inom undersökningsområdet.
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Fig. 8. Andelen svar i procent av alla svar för olika aktiviteter de boende utför när de besöker
undersökningsområdet. Flera svarsalternativ var möjliga.

Figur 8 visar att promenad var den aktivitet som fick högst svarsfrekvens (38 %). Därefter
kom avkoppling och uppleva djur och natur. Lägst svarsfrekvens fick uppleva Kristianstads
historia och kulturarv på 2 % och lärande och utbildning var det ingen av de boende som
upplever. Under kategorin annat nämndes aktiviteterna boule och fiske med barnbarn.
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Fig. 9. Andelen svar i procent av alla svar för vilka av Grahns (2005) olika upplevelsekaraktärer de
boende upplever när de är i undersökningsområdet eller ser det utifrån. Diagrammet visar även vilka
av upplevelsekaraktärerna de boende uppskattar mest i ett grönområde. Dessa upplevelsekaraktärer
behöver inte upplevas inom undersökningsområdet idag. Flera svarsalternativ var möjliga.
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Figur 9 visar att den kategori som både upplevs i undersökningsområdet och uppskattas mest i
ett grönområde är rofylldhet, följt av artrikedom. Alla karaktärer har mer eller mindre
skillnader på hur de upplevs och hur de uppskattas men den största skillnaden har viste. De
boende uppskattar viste mer som karaktär i ett grönområde än vad de faktiskt upplever i
undersökningsområdet.

6.3 Del 3: Områdets utvecklingsmöjligheter
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Fig. 10. Resultat fördelat i procent över ja och nej om det finns en önskan eller uppskattning av en
utveckling och förändring av undersökningsområdet uppdelat i de två geografiska kategorierna.

Figur 10 visar de boendes svar på frågan om det finns en önskan eller uppskattning av
förändring/utveckling i området. Resultatet har delats upp i de två geografiska kategorierna
eftersom det finns en tydlig skillnad i ställningstagande om de boende önskar eller uppskattar
en utveckling och/eller förändring i undersökningsområdet. 75 % av de boende på Östra
Kaserngatan och Kanalgatan svarade ja medan 78 % av de boende på Norra Vallvägen och
Minörvägen svarade nej på frågan.
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Fig. 11. Andelen svar i procent av alla svar för vilka utvecklingsmöjligheter som önskas eller
uppskattas främst av de som svarat ja på frågan om det önskas eller uppskattas en utveckling och
förändring i undersökningsområdet. Flera svarsalternativ var möjliga.

Figur 11 visar resultaten på frågan om vilka utvecklingsmöjligheter som önskas eller
uppskattas i området. Fördelningen i svarsfrekvensen är fördelat på alla förslag men fler
bänkar och mötesplatser fick högst svarsfrekvens på 20 %. Därefter kom attraktivare och
tryggare promenadstråk samt skapa en ”Kanalrunda” som komplement till befintliga
Linnérundan. Under andra förslag nämns att röja upp kring kanalen, klippa ett gångstråk samt
sätta upp lampor för ett ljusare och mer inbjudande område.

6.4 Del 4: Öppen fråga med egna åsikter och tankar
Fråga 13 i enkäten var en öppen fråga där deltagarna kunde lämna egna åsikter och tankar.
Frågan löd: ”Vad tycker du är det viktigaste att utveckla inom grönområdet när det gäller
miljöer, kultur- och naturvärden och för att det ska bli en bättre plats att bo och leva kring?”.
Även om frågan var öppen blev den delvis riktad på grund av frågeställningens innehåll.
11 av 21 respondenter har valt att besvara denna fråga och svaren har delats upp i fyra olika
kategorier som presenteras nedan med citat från svaren.
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6.4.1 Låt området vara oförändrat och skydda artrikedomen
Fem av elva svar innehöll åsikter om att grönområdet inte ska förändras. Åsikterna om att låta
området vara oförändrat grundades mest på att artrikedomen skulle påverkas negativt vid en
förändring som innebär fler besökare i området:
”Vi måste värna om våra oaser i Kristianstad och undvika exploatering och
onödigt nyttjande som på sikt förstör dessa oaser till ingens nytta och allas
förlust. Lämna våtmarkerna orörda och den biologiska mångfalden i fred.”
(Enkätintervju 16)

”Öka/vidmakthålla artrikedomen. Absolut inga spänger/övergångar.
Rofylldheten o vildheten är viktig att bevara. LÅT OMRÅDET VARA
DEN ORÖRDA OAS DET ÄR IDAG” (Enkätintervju 12)

”Att behålla det som den rofyllda oas det är och inte utsätta den för alltför
stor belastning/slitage som gör att såväl natur- som djurliv
minskar/försvinner. För att artrikedomen ska bevaras är det angeläget att
antal besökare är rimliga och att de inte stör områdets naturliga utveckling”
(Enkätintervju 15)
6.4.2 Infrastruktur och trygga områden
I fyra av elva enkätsvar önskades bättre infrastrukturer och tryggare områden för att utveckla
grönområdet:
”En bro från östra kasern-området över ån” (Enkätintervju 17)

”Placera ut ljus i området så att det inte blir några mörka ställen. Klippa så
att man kan gå där utan att känna sig obekväm.” (Enkätintervju 19)

”Flytta aktiviteten Café David - många narkomaner i området.” (Enkätintervju 13)
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6.4.3 Skötsel av grönområdet och kanalen
Även fyra av elva svar önskade en bättre skötsel av grönområdet och kanalen. Vattnets och
våtmarkernas betydelse, hot och vikt poängterades för staden om undersökningsområdet:
”Ökad vattengenomströmning i kanalsystemet.” (Enkätintervju 12)

”[...] Själva kanalen bör snarast rensas på skräp dvs från botten. […] Staden
är omgiven av vatten, skyddsvallar behövs, liksom våtmarker. Utanverken
är av riksintresse. De gränsområdena som avses i enkäten måste
fortsättningsvis också vara våtmarker som ett skydd för bostäderna.”
(Enkätintervju 18)

”Åtgärda för att minska risk för översvämning.” (Enkätintervju 13)
6.4.4 Information
I endast ett fall av enkätsvaren nämndes önskan om mer information över området. Det
önskades information om både natur och kultur:
”Önskvärt med en upplysningstavla om historien och värket o även
benämning på parkens namn o trädens ålder o art. Den nuvarande skylten
”Rosenbergska trädgården” syns knappast” (Enkätintervju 2)

7. Diskussion
De globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen tillsammans med Boverkets
prognos om behovet av bostadsbyggande har skapat en intressekonflikt som gör att målen
kommer vara svåra att uppnå inom de tänkta tidsramarna. Behovet av bostäder är stort i
Sverige men att de boende ska ha bra levnadsmiljöer med närhet till grönområden är också av
yttersta vikt. Utanverken i Kristianstad är en unik plats och befinner nu sig i en speciell
situation. Runt Utanverken som är ett befintligt grönområde ska det exploateras och här finns
en god möjlighet att nu skapa ett bra grönområde för befintliga och nya invånare i
Kristianstad. Som Gómez - Baggethun et al. (2013) beskrev är det viktigt att det planeras och
prioriteras platser med grön -och blåområden för att säkra långtidskvalitéer i städer.
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Utanverken med sin historiska kanal och naturliga grönområde är därför en viktig plats i
Kristianstad då den innehåller både grön-och blåområden.

7.1 Upplevelsen av upplevelsekaraktärer och utnyttjandet av kulturella
ekosystemtjänster enligt de boende omkring undersökningsområdet idag
Enkätstudien visar att alla boende omkring undersökningsområdet besöker grönområdet
någon gång och den största andelen besöker det så ofta som varje dag eller flera gånger i
veckan. Detta visar att platsen är viktig för de boende och är därför viktig att prioritera och
uppmärksamma för staden och dess invånare.
Russel et al. (2013) förklarar den positiva påverkan grönområden har på människor och Grahn
och Stigsdotter (2003) poängterar att denna påverkan är oberoende av bland annat ålder.
Resultat visar att den största andelen är äldre än 30 år men alla åldrar finns ändå
representerade och undersökningsområdet utnyttjas därför av olika människor i olika åldrar.
Huruvida upplevelsen och utnyttjande av området eventuellt skiljer sig mellan olika
åldersgrupper är dock inte undersökt i denna studie.
De främsta kulturella ekosystemtjänsterna i området är hälsa och rekreation då promenaden
är den vanligaste aktiviteten. Därefter kommer avkoppling som också är hälsosamt och
rekreativt. Flera av de andra kulturella ekosystemtjänsterna utnyttjas men däremot är
upplevelsen av kulturarv väldigt låg och lärande och utbildning utnyttjas inte alls. Trots att
undersökningsområdet är en historiskt viktig plats för Kristianstad samt ligger under
riksintresse för kulturmiljövård tycks den idag ge väldigt lite av ekosystemtjänsterna historia
och kulturarv till besökaren.
Den positiva påverkan grönområden har på människor (Russel et al. 2013) och de boendes
stora upplevelse av rekreation i grönområdet Utanverken kan knytas ihop med forskning om
sambandet mellan rekreativa områden och viljan att bevara dessa (Beery & Jönsson 2017).
Befinner människan sig i ett område som tillför mycket rekreativa egenskaper till individen
utvecklas en platskänsla och en djupare relation till områdets natur. När de boende då
promenerar eller kopplar av i området stärker de sina känslor till Utanverken som eventuellt
gör att deras engagemang för området och dess biologiska mångfald ökar.
Förutom från ett kulturellt ekosystemtjänstperspektiv kan även ett grönområde betraktas från
Grahns (2005) åtta upplevelsekaraktärer. Den karaktär som både upplevs och uppskattas mest
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i undersökningsområdet är rofylldhet därefter kommer artrikedom. Alla karaktärer upplevs i
undersökningsområdet men den karaktär som hade uppskattats mer av de boende är viste.
Det mönster av karaktärer som Grahn (2005) ger över vad som representerar naturlika
(artrikedom och vildhet) eller socialt (kultur och samvaro) präglade områden går inte att
utläsa från resultatet. Undersökningsområdet kan därför beskrivas ha olika karaktärer men
dessa präglar inte området som direkt naturlikt eller socialt. Undersökningsområdet har därför
ingen given prägel och kan därför upplevas olika av besökarna.
I enkäten frågades det också om vilken kunskap de boende hade om platsens kultur- och
naturvärden och svaren visade att de boende generellt vet mer om kulturvärdena än om
naturvärdena. Detta resultat tycks stå i ett omvänt förhållande till de karaktärer man upplever i
området. Artrikedom var en av de främsta källorna till upplevelser i området trots att
kunskaperna om naturvärden uppgavs som relativt låga samtidigt som kunskaperna om
kulturvärdena i området var relativt sett högre men upplevelsen av dem lägre. Kunskap och
upplevelser tycks alltså inte hänga ihop för natur och kultur. Eftersom detta område har både
höga natur- och kulturvärden vore det bra om framtida initiativ i området gör att dessa
karaktärer upplevs lika mycket och att kunskapsnivåerna hamnar i bättre balans.

7.2 Förhållandet mellan de boendes upplevelse av upplevelsekaraktärer och
utnyttjande av kulturella ekosystemtjänster och kommunens mål genom
skötselplaner och grönplan
Kristianstad kommun och C4 Teknik har genom en skötselplan (2005) och en grönplan (2017)
olika mål och strategier för att tillgodose samt skapa kulturella ekosystemtjänster i
undersökningsområdet. Inom de olika delområdena prioriteras olika typer av
ekosystemtjänster. Hälsa, rekreation och friluftsliv bör skapas och upprätthållas genom
skötsel av bruksgräsmatta, bruksbuskage, klippta häckar, grusytor, trädbevuxen naturmark
och skog samt öppen naturmark. Dessa ekosystemtjänster ska enligt grönplanen utvecklas vid
Kanalön, den klippta fotbollsplanen på Utanverket- delområde samt i Rosenbergska
trädgården. Att främja kunskap och undervisning nämns varken i skötselplan eller i
grönplanen. Vid Utanverket- delområde, villaområdet och genom kanalen ska besökare kunna
uppleva historia, kulturarv och naturarv. Genom trädbevuxen naturmark och skog och öppen
naturmark stärks dessa ekosystemtjänster. För att skapa platskänsla och skönhet i
undersökningsområdet sköts den högvuxna gräsytan, bruksbuskage, klippta häckar och
rabattrosor på ett tillfredställande sätt. Dessa tjänster finns främst att uppleva i
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Nordvästhörnan. De sociala interaktionerna främjas främst i Rosenbergska trädgården där det
finns både grusytor och bruksgräsmatta.
Resultaten om vilka aktiviteter som främst utförs av besökarna i området och då även vilka
kulturella ekosystemtjänster som i största grad utnyttjas visar att vissa av kommunens
skötselåtgärder och grönplansmål uppnås medan andra ekosystemtjänster inte upplevs trots att
det finns ett mål för det.
Eftersom promenad är en tydlig aktivitet som utförs speglar det kommunens mål om att
främja ekosystemtjänsterna hälsa och rekreation.
Lärande och utbildning nämns varken i skötselplanen eller grönplanen vilket kan ses som ett
samband till det resultat om den obefintliga utnyttjningsgraden av denna ekosystemtjänst.
Varken kommunen eller de boende betraktar området som en plats för lärande och utbildning.
Däremot försöker kommunen främja ekosystemtjänsterna om historia och kulturarv men
resultatet visar att uttaget är väldigt lågt och uppenbarligen misslyckas kommunen därför med
detta mål.

7.3 Åsikter angående utveckling och/eller förändring av
undersökningsområdet de boende
Enkäten visar att en stor del av de svarande på Norra Vallvägen och Minörvägen är mot en
förändring av området medan inställningen är tvärtom på Östra Kaserngatan och Kanalgatan.
Vad detta kan bero på är svårt att dra stora slutsatser kring. Som Gómez -Baggethun et al.
(2013) nämner utvecklas känslor, platstillhörighet och emotionella band till ett grönområde
och dessa känslor skiljer sig antagligen mellan de olika geografiska kategorierna. Då
svarsfrekvensen av enkäten var 53 % från Norra Vallvägen/ Minörvägen gentemot Östra
Kaserngatan/ Kanalgatans 26 % kan det tänkas finnas ett större engagemang för området i den
första geografiska kategorin. Möjligtvis har de en starkare koppling till området som gör att
de i större grad vill uttrycka sig och visa sina åsikter angående undersökningsområdet. En
faktor som skulle kunna påverka dessa band och känslan av platstillhörighet är hur länge man
bott i området och vilka upplevelser och erfarenheten som då skapats. Bostadens placering i
förhållande till grönområdet och vilket värde man ser på sin egen bostad och närmiljö är
också faktorer som skulle kunna spela roll. Sådana kopplingar mellan människan och naturen
som handlar om platstillhörighet, erfarenheter och känslor finns det relativt lite forskning om.
Även om sådana kopplingar konstateras kan det vara svårt att visa vad som verkligen ligger
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bakom dem. Om det skapas mer förståelse för bakgrunden till dessa kopplingar mellan
människan och naturen kan även en mer hållbar och medveten relation mellan människan och
naturen utvecklas vidare (Ives et al. 2017).
När en sådan tydlig meningsskiljaktighet finns mellan de boende i de olika geografiska
områdena kan det uppstå hinder för vidare utveckling och planering för grönområdet.
Intressena bör vägas mot varandra och lösningar behöver kompromissas.
I den öppna frågan under enkätens fjärde del uppkom fyra olika kategorier som visar på vilka
åsikter som finns angående att skapa en bra livsmiljö inom Utanverkens grönområde. De
flesta åsikterna handlade om att låta grönområdet vara som det är idag och inte locka in för
mycket besökare i undersökningsområdet. Detta för att skydda artrikedomen. Andra åsikter
som stod ut i den öppna frågan var att utveckla gångstråk så att besökarna ska kunna röra sig
tryggt i området samt att sköta om området bättre genom städning och röjning.
En större förändring som lockar fler besökare i området skulle kanske också kunna hota
platsens artrikedom. Just rofylldhet och artrikedom var de karaktärer som upplevdes och
uppskattades mest och större förändringar av området kan då upplevas som hot mot det man
uppskattar mest.

7.4 Upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster som främst
önskas av de boende vid en utveckling och/eller förändring av
undersökningsområdet
Det finns som sagt en grupp som inte önskar någon förändring men det finns också en stor
grupp som hade uppskattat detta. Resultatet visar på vilka förslag till utvecklingsmöjligheter,
hämtade från kommunens grönplan (2017) och Blomberg (2018), de boende hade önskat i
undersökningsområdet. Det finns inget förslag som enskilt är mer önskvärt men tre förslag har
en något högre svarsfrekvens än de övriga. Dessa förslag handlar om tryggare och bättre
gångstråk, en kanalrunda samt fler bänkar och mötesplatser. Eftersom förslagen på
utveckling har en relativt jämn fördelning visar det att det inte finns ett särskilt förslag som
hade önskats för att direkt utveckla grönområdet. Resultatet visar möjligtvis att de som önskar
en förändring bara önskar att platsen görs mer tillgänglig. Om de tre önskemål som ändå stod
ut lite mer från mängden uppfylldes skulle man kunna ställa frågan om efterfrågan på de
andra förslagen hade ökat. Med tryggare gångstråk och fler bänkar kanske fler av de
tillfrågade boende skulle besöka området. Vid en större besöksfrekvens skulle nyfikenheten
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till områdets natur- och kulturvärden möjligtvis kunna öka och förslag som mer information
och ökning av den biologiska mångfalden skulle kunna bli mer viktiga. Tillgängligheten
skulle alltså kunna ge upphov till andra upplevelser. Den frågeställningen finns det stöd för i
forskning (Beery et al. 2017) som visar att planerad grön- och blå infrastruktur, som
tillexempel gångstråk och bryggor, kan ge människan oplanerade naturupplevelser. Dessa
stråk ska fungera som naturliga vägar i människors vardag där människan inte förutsett att få
en naturupplevelse. Det kan vara svårt att planera för tillfälliga upplevelser men det ska
beaktas att samma stråk kan upplevas olika beroende på faktorer som väder, årstid, växt – och
djurliv. Ett exempel Beery et al. (2017) ger är hur Köpenhamn stad har planerat gröna
cykelvägar. Dessa cykelvägar tar människor exempelvis till och från jobbet och leder dem
samtidigt igenom grönområden mitt i staden. Här kan lövens färgskiftning på hösten eller djur
som rör sig skapa en upplevelse som påverkar människan välmående. Dessa upplevelser
skapar även en relation mellan platsen/stråket och människan men även en mer positiv
uppfattning mot övrig natur och större ekosystem.
Intressekonflikten som kommer fram i resultatet behöver rimligtvis inte vara så stor som den
ser ut då den önskan på förändring som finns inte innebär några extrema förändringar. De
delområden som finns inom undersökningsområdet idag har redan utpekade funktioner där
vissa upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster ska främjas enligt grönplan och
skötselplan. Dessa mål för varje plats skulle kunna utvecklas och utnyttjas mer. Ett visst
delområde skulle kunna utnyttjas mer för att främja ekosystemtjänster som att uppleva
historia och kulturarv. Till exempel är området klassat som riksintresse för kulturmiljövård
och genom ett delområde skulle den historiska statusen kunna lyftas hos de boende och i sin
tur till övriga medborgare. Ett annat delområde skulle kunna inspirera besökaren till mer
lärande och utbildning. Alla delområden behöver alltså inte innehålla alla
upplevelsekaraktärer eller tillhandahålla alla typer av kulturella ekosystemtjänster.
Delområdena med olika kvalitéer kan istället tillsammans skapa ett upplevelserikt
Utanverken. Liknande tankar har använts av Malmö stad (2014) vid skapandet av ett
utvecklingsprogram av Malmös kanalrum. Här identifierades åtta olika delområden med åtta
olika karaktärer. Även här beskrivs det att hela kanalrummet inte kan utformas på ett och
samma sätt utan att de olika delområdena ska utnyttjas för att framkalla olika upplevelser när
människan promenerar längs stadens kanal. Malmö stad (2014) förklarar däremot att de olika
delområdena ska utvecklas men samtidigt bevara sina kulturhistoriska och identitetsskapande
värden så att dessa inte går förlorade. Vidare skrivs det att även om kanalrummet är uppdelat i
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olika delområden ska det inte finnas tydliga barriärer mellan dessa utan hela kanalrummet
med alla delområden ska fungera som en enhet i staden.
De boendes åsikter tillsammans med resultatet om vilka upplevelsekaraktärer och
ekosystemtjänster som upplevs och hade uppskattats i undersökningsområdet Utanverken
visar att det som egentligen önskas mest av hela området är att kunna promenera och koppla
av i ett lugnt, tryggt och naturskönt område. Denna funktion skulle därför kunna satsas på och
vara huvudfunktion för hela grönområdet Utanverken.

8. Avslutande ord
För att sätta undersökningsområdet Utanverken i ett större perspektiv både nationellt och
globalt finns det vissa slutsatser men också frågor som skulle kunna ställas. För att förstå
vilka karaktärer och kulturella ekosystemtjänster ett grönområde innehåller är det viktigt att
fråga medborgarna som faktiskt besöker och utnyttjar platsen. Vid planering av städer och
städernas grönområde är det kanske viktigt att fundera över grönområdens funktion. Ett
grönområde behöver rimligtvis inte innehålla alla karaktärer utan grönområden i städer kan
vara ett komplement till varandra. Utanverken skulle därför kunna ha funktionen att vara en
trygg, lugn, lummig och artrik plats medan andra grönområden i Kristianstad erbjuder mer
aktivitet och samvaro.
Med denna studie har grönområdet Utanverken fått stå i centrum för en djupare undersökning.
Både i Kristianstad kommun och övriga kommuner i landet kan det finnas andra grönområden
som skulle behöva studeras på ett liknande sätt för att identifiera brister och tillgångar
eftersom behovet av bra grönområden till nyexploaterade områden är stort. Förutom att
studera grönområden bör även arbetet följas upp med att säkerställa att grönområden
verkligen innehåller de upplevelsekaraktärer och ekosystemtjänster som önskas eller behövs.
Önskningarna och behoven kan se olika ut beroende på besökspopulationen, natur – och
kulturförutsättningar eller grönområdets förhållande till andra grönområden i orten.
Denna studie är ett exempel på hur man kan identifiera olika karaktärer och tjänster i ett
område men studien skulle också kunna utvecklas mer och skapa fler frågor. Finns det
skillnader på upplevelser av upplevelsekaraktärer och utnyttjande av ekosystemtjänster
beroende på invånarnas ålder i staden? Hur är upplevelsen av Utanverken för invånare som
bor längre bort från grönområdet och eventuellt inte upplever det varje dag? Finns det andra
verksamheter som skolor och servicehem som utnyttjar området på ett annat sätt?
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Ovan ställda frågor ger även indikation på att forskning om grönområden är komplext och det
sällan går att jämföra ett grönområde helt med ett annat där så många olika faktorer kan spela
in.
8.1 Tack
Vi vill börja med att tacka vår handledare Ingemar Jönsson för all kunskap och handledning
som hjälpt oss genom arbetets gång. Vi vill även tacka Kristianstad kommun för tillgången till
material och intressanta samtal. Tack till alla som deltog och engagerade sig i
enkätundersökningen och bidrog till resultatet i studien. Slutligen vill vi rikta ett tack till
lärare och kurskamrater på landskapsvetarprogrammet på Högskolan Kristianstad.
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Bilaga 1: Enkätundersökning
Del 1: Bakgrundsfrågor

1. Var i området bor du?
Östra Kaserngatan

Norra Vallvägen

Minörvägen

Kanalgatan

2. Hur många bor i hushållet? ____ st.
3. Vilken ålder har personerna i hushållet och hur många är ni inom varje ålderskategori?
0-12 år ___ st.
13-18 år ___ st.
19- 30 år ___ st.
31-65 år ____ st.
66+ år ___ st.

4. Hur mycket vet du om grönområdets kulturvärden idag (staden, platsen och kanalsystemets
historia)?
Mycket

Lite

Ingenting

5. Hur mycket vet du om grönområdets naturvärden idag (Djur- och växtliv)?
Mycket

Lite

Ingenting
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Del 2. Boendes användning och upplevelse av grönområdet idag.

6. Hur ofta befinner ni er inom grönområdets gränser?
Varje dag

Flera gånger i veckan

Varje vecka

Varje månad

Ett par gånger om året

Aldrig Gå vidare till fråga 8

7. Vilka aktiviteter ägnar ni er åt när ni besöker grönområdet? Flera svarsalternativ är möjliga.
� Uppleva Kristianstads historia och kulturarv
� Uppleva djur och natur
� Promenad
� Lärande och utbildning
� Lek och bollspel
� Sociala möten
� Avkoppling
� Annat
Om Annat. Vad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Om du aldrig besöker grönområdet, vad är främsta skälet till det? Max ett svarsalternativ.
Inget behov
För långt dit
Ingen trevlig miljö
Inget att göra där
Otillgängligt
Annat
Om annat, vilket?____________________________________________________________________
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9. Vilka karaktärer upplever ni i grönområdet när ni besöker det eller ser det utifrån (ex. ser det från
fönstret, befinner sig på vägarna utanför)? Flera svarsalternativ är möjliga.
Rofylldhet – En plats som är lugn med ljud från vind, vatten, fåglar och insekter.

� Vildhet – En plats där naturen ser ut att ha fått utvecklats fritt.
� Artrikedom – En plats med rikt växt och djurliv. Stor biologisk mångfald.
� Rymd – En plats som ger känslan av att komma till en helt ny plats för ett avbrott i vardagen.
� Allmänning – En plats med öppna grönytor för mer fysiska eller sociala aktiviteter som exempelvis
idrott och picknick.

� Viste – En plats som är sluten och trygg där besökaren kan dra sig undan och samla tankarna.
� Samvaro – En plats för sociala aktiviteter och evenemang där många människor möts.
� Kultur – En plats där religion och historiska händelser berättar om tidigare människors
värderingar. En plats där landskapet förändrats över tid.

10. Vilka av ovan nämnda karaktärer uppskattar du mest i ett grönområde (behöver inte finnas i
grönområdet idag)? Max tre svarsalternativ.
Rofylldhet
Vildhet
Artrikedom
Rymd
Allmänning
Viste
Samvaro
Kultur
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Del 3. Områdets utvecklingsmöjligheter

11. Skulle ni uppskatta eller önska en förändring och utveckling av grönområdet?
� Ja
� Nej Gå vidare till fråga 13

12. Om ja, vilka förslag skulle ni uppskatta eller önska främst?

Max tre svarsalternativ

� Attraktivare och tryggare promenadstråk
� Spångar i de sanka markerna
� Bryggor och trappor i kanalen för att komma närmre vattnet
� Fler bänkar och mötesplatser
� Skapa en ”Kanalrunda” som komplement till befintliga Linnérundan
Öka den biologiska mångfalden
Mer information om områdets naturvärden
Mer information om områdets kulturvärden
� Andra förslag:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Del 4. Öppen fråga med egna åsikter och tankar
13. Vad tycker du är det viktigaste att utveckla inom grönområdet när det gäller miljöer, kultur- och
naturvärden och för att det ska bli en bättre plats att bo och leva kring?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tack För din medverkan!
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