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L1. Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde

Beskrivning
Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde ligger söder om Lomma 
mellan stranden och Malmövägen. Området är en del av Lommas södra entré. 
Infarten är avstängd för biltrafik men bussar och cyklister anländer till orten 
söderifrån genom detta område. 

Öresundsparken ligger i den södra delen av området. Det är ett litet 
bokskogsområde med inslag av björk och alm. Vid stranden är området mer 
öppet med gräs och buskar. Här finns en stig som bitvis håller på att erodera 
bort. 

Öresundsparkens fritidsområde ligger norr om Öresundsparken och var 
mellan 1950 och 1980 campingplats. När campingverksamheten flyttade till 
Haboområdet blev det istället ett område för idrott och lek. I den södra delen 
ligger Blå caféet med minigolfbanor och uteservering. I norra delen finns 
parkering och bouleplaner och flera gångar med belysta stråk. En ridå av i 
huvudsak olika pilarter, vresros och havtorn leder längs stranden och delar upp 
gräsytorna innanför i olika rum. Tidigare fanns endast enstaka dungar med tall 
i området, i övrigt var det helt öppet. Tallarna finns kvar och förutom dessa har 
hagtorn och alm etablerat sig längs Malmövägen vilket ger en struktur som 
liknar betade hagmarker. En hel del småfåglar håller till bland buskar och träd 
i denna del. I området finns även en hel del öppna gräsytor, varav en del ligger 
på mager sandig mark med t.ex. blåklocka och gulmåra, men större delen 
ligger på mycket näringsrik jord där kirskål och brännässlor frodas.

Väster om Öresundsparkens fritidsområde ligger Lommabukten med sina 
sandrevlar. Revlarna har stor betydelse för flyttande, övervintrande och 
häckande fåglar som flitigt använder dem för födosök och vila.

Värden
Öresundsparkens stora bokar är ett viktigt landmärke i Lommabukten. Både 
Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde har en varierad struktur 
som erbjuder möjlighet till att skapa olika karaktärer och upplevelser. Tack vare 
närheten till revlarna ute i vattnet är området även en fin lokal för fågelskådare. 
I området finns baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Öresundsparken ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Öresundsparkens 
fritidsområde ägs av Lomma kommun. Tillsammans är området knappt 10 
ha. Det är inte detaljplanelagt men tas upp i kulturmiljöprogrammet där man 
efterfrågar ett utvecklingsprogram för området. Området ingår i arbetet med 
strandstråket och längs stigen vid stranden har nya möbler placerats ut, i enlighet 
med med de riktlinjer som finns i strandstråkets gestaltningsprogram.

Fakta

Storlek: ca 10 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Strandvegetation, 
bokparti, gräsytor med naturlika 
planteringar och tallar
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskad baskaraktär: Å

Lomma
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Utvecklingsmöjligheter
Öresundsparkens fritidsområde används idag mest som strövområde och 
som en del av strandstråket. Närheten till havet, och revlarnas värde som 
fågellokal, är områdets största tillgång men även dess variation i växtlighet 
och struktur ger grunden till stort upplevelsevärde. De karaktärer som finns 
idag bör bevaras och förfinas. Områdets funktion som entré till Lomma bör 
förstärkas.

Öresundsparkens bokdunge i söder är ett starkt landmärke längs Lommabukten 
och det är viktigt att angränsande vegetationen i fritidsområdet hålls låg, endast 
tallarna bör få sticka upp högre. I övrig bör den struktur som området har 
behållas. Ridån mot havet bör hållas tät som skydd för de öppna ytorna innanför. 
Vegetationen mot Malmövägen hålls gles och almarna tas bort. Gräsytorna 
bör skötas som ängsmark och det slagna höet föras bort för att åstadkomma en 
mager torräng. Denna skötsel gäller även de, redan idag, magra delarna utom 
vid de delar där slitage håller gräset kort ändå. Idag finns vissa utblickar mot 
havet från Malmövägen. Dessa bör behållas och bevakas så att de inte växer 
igen. Eftersom revlarna utanför området är intressant för fågelskådning så kan 
det vara lämpligt med ett fågeltorn vid stranden. Lämpligen placeras det vid 
tallarna för vindskydd och för att inte bli alltför utmärkande.

Blå Caféet är en viktig målpunkt längs stranden och kontakten mellan 
stranden och kaféet bör förstärkas. Gången mellan Strandstråket och kaféet 
bör göras tillgänglig. Öresundsparkens fritidsområde bör även få ytterligare 
möblering och namnskyltar. Utrustning i området bör vara enhetlig och följa 
gestaltningsprogrammet för Strandstråket. Gestaltnings- och skötselplan som 
bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen 
och Rum för Lek. Ny baskaraktär i området bör vara Det artrika.
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L2. Strandhusen och Strandparken

Beskrivning
Området sträcker sig från bebyggelseranden vid Strandvägen i söder till 
dammarna vid Seglaregatans västra förlängning. I söder saknar området nästan 
helt träd och buskar. Istället täcker strandråg, gräs och salttåliga örter marken 
där. Norra delen har en hel del naturlika planteringar som delar upp parken i 
olika stora parkrum. Området är dessutom kuperat med kullar och åsar som 
förstärker inramningen av rummen. Planteringarna domineras av en mängd 
olika pil- och videarter men där finns även andra arter, såsom rosor, slån och 
oxel. De ytor som inte är planterade består av klippt gräs utom en smal remsa 
längs stranden där det bitvis finns rikligt med cikoria. Bland kullarna finns 
en amfiteater och en mycket populär lekplats. Genom området går gång- och 
cykelvägar. Möjligheten att ta sig upp till Strandvägen finns på flera ställen. 
Tre dammar, förbundna med varandra skiljer bebyggelsen längs Höje å från 
Strandparken. Dammarnas norra sida är strikt, med stensatt kaj och pollare. 
Den södra sidan böljar och smälter samman med parken. På vintern används 
en av dammarna som skridskobana.

Mitt i området, vid Strandvägen, låg tidigare Lomma Saltsjöbad med restaurang 
och en brygga ut i vattnet. Idag är restaurangen riven och hus byggda på en 
del av marken, men en öppning är lämnad med stora uppvuxna vitpilar, vilka 
utgör den äldsta vegetationen i området. Nyare naturlika planteringar finns 
också här och en nyrenoverad lekplats. Där området möter Strandvägen finns 
den gjutjärnsportal som hörde till Saltsjöbadet. Fundamentet till bryggan finns 
kvar och är populärt som viloplats för måsfåglar och skarvar.

Området är ett populärt parkområde, frekventerat såväl sommartid som 
vintertid. Många använder det grunda strandområdet för hundbad. På sommaren 
fylls gräsmattorna av solbadare. Området används även som cirkusplats och 
här finns en hundrastgård.

Värden
Längs stranden utsätts man för havets fulla kraft och en känsla av oändlighet. 
Detta är en av områdets stora tillgångar och är viktig att behålla. De många 
gångarna gör att man som besökare kan välja att färdas såväl ute vid havet 
som innanför vegetationen. De gamla husen längs Strandvägen, Saltsjöbadet 
och närheten till Folkets hus och Dansrotundan ger området kulturprägel. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Allmänningen, Kulturen och Rum 
för Lek.

Fakta

Storlek: ca 15,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Strandvegetation, 
dammar och gräsmattor med 
naturlika planteringar
Karaktärer idag: R, A, K och Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma
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Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering samt fritidsområde och 
vattenområde med mindre bryggor, båthus och dylikt. Strandzonen nämns i 
flera dokument. I naturvårdsplanen från 1997 står att havet och stranden i 
området bör skyddas. Kulturmiljöprogrammet efterlyser namngivning och 
utrustningsprogram. Där föreslås även att de olika planteringarna ges olika 
karaktärer och att utrustningsprogram tas fram. Dessutom är området del i 
Strandstråket och den västra gången har möblerats utefter de riktlinjer som 
anges i Strandstråkets gestaltningsprogram. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås behålla sin öppna karaktär söder om Saltsjöbadet. Inga 
ytterligare träd eller buskar planteras eller tillåts spontanetablera sig utom i 
anslutning till soffor. Gränsen mellan strandvegetation och gräsmatta klipps 
mer lekfullt för att ge mer utrymme för strandvegetationen och för att få 
mjukare gräns mot strandkanten.

Saltsjöbadet föreslås få en särskild utformning som speglar dess historia och 
som innehåller eventuella, framtida funktioner. Denna del bör utformas för 
att ge området en kulturprägel och en mer prydnadsmässig karaktär som 
kontrasterar och kompletterar den råa naturkaraktär som området i övrigt har. 
Ur den övriga vegetationen tas olika karaktärer fram genom urval vid gallring. 
De yttre planteringarna får behålla sin täthet och hålls låga. Vegetationshöjden 
får i stort följa en höjdgradient som stiger österut, för att bilda variation i 
upplevelsen av området, både på land och från havet. Gallring bör även utgå 
ifrån vilka arter och sorter som klarat detta utsatta läge och som hör hemma 
i kustnära naturområden. Sådana arter är till exempel havtorn, oxel, olika 
pil- och videarter och vresros. Insidan av planteringarna luckras upp genom 
plantering av enstaka lägre träd.

Dammarna i norr har dålig balans med fiskdöd som konsekvens. Detta bör 
utredas och åtgärdas.

I området finns en grillplats, några ”Bajamajor” och ett vindskydd för 
fågelskådning. Under sommaren 2006 placerades det ut möbler och 
papperskorgar enligt riktlinjerna i strandstråkets gestaltningsplan. En separat 
skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktär som bör förstärkas är 
Kulturen.
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L3. Grönområde söder om fågelgatorna

Beskrivning
Området ligger mellan Malmövägen och fågelgatorna i södra Lomma. Området 
består av naturlika planteringar som omger flera olika stora öppna parkrum. 
Mot Malmövägen står planteringarna på en vall. Ängsvegetation täcker de 
delarna som inte består av högre vegetation. Genom området löper klippta 
gräsgångar. Inne i vegetationen finns tydliga spår av lek, i form av kojor och 
gångar. Parken saknar sittmöbler. 

Den östra delen av området, som gränsar till järnvägen, består av en stor 
öppen äng som är något skålformad. Längs järnvägen och Domherrevägen 
finns naturlika planteringar. Genom området går en gång- och cykelväg som 
kantas av ask och hamlad pil. Området avgränsas mot Malmövägen av en 
brant och hög slänt.

Värden
Området är mycket fint som det är och trots närheten till Malmövägen 
känns det naturligt att promenera här och uppleva en rokänsla. Variationen 
i grönstrukturens olika rum, och vegetationskaraktär, är fin och erbjuder 
besökarna en rik upplevelse i både färg och struktur. Trots att det finns flera 
lekplatser utanför området kan man tänka att vegetationen här är en minst lika 
spännande. Området är bra sammankopplat mot öster med nästa grönområde, 
och är del av det parkstråk som följer Lommas bebyggelserand ända upp till 
Nian:s verksamhetsområde, i nordöst. Där gång- och cykelvägen lämnar det 
lummiga och kommer ut i det mer öppna delen bildas en spännande kontrast. 
I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och 
Rum för Lek.

Planer
Området nämns i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma, tillsammans 
med andra områden i de södra och västra 
delarna. Planen anger att olika karaktärer 
skall utvecklas i de olika områdena. Man 
vill ha allt från park till skog och man 
vill knyta samman grönområdena med 
lertäktsdammarna i norr.

Den norra kanten av området är 
detaljplanelagt som allmän platsmark 
avsedd att planteras. Större delen av området 
är dock inte detaljplanelagt. Ett område 

Fakta

Storlek: ca 8 ha
Ägare: Lomma kommun, privat
Områdestyp: Ängsytor omgivna 
av naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, Å, A och 
Lek
Önskade baskaraktär: V

Lomma

$
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längs Domherrevägen nämns som utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse i 
genomförandeplanen för Lomma tätort. 

Utvecklingsmöjligheter
Området har mycket fin struktur idag. Som besökare färdas man mellan de 
olika rummen och öppet och slutet varierar. Skötseln av vegetationen och 
utvecklingen av de naturlika planteringarna måste nu ske noggrant. Det är 
viktigt att vegetationen mot Malmövägen fortsätter att vara tät för att skydda 
mot buller. Glesas den ut alltför mycket riskerar man förlora den rokänsla 
som man idag kan uppleva i området. Samma sak gäller vegetationen in mot 
bebyggelsen. Även här krävs en ogenomsiktlig vegetation som avskärmar 
området. Däremot kan man låta delar av vegetationen innanför dessa ridåer vara 
mer genomsiktlig. Några av planteringarna kan utvecklas mot lundkaraktär 
med glest eller helt frånvarande buskskikt. Framför allt där gångar går genom 
ridåerna i området bör man satsa på att plantera in ett fältskikt för att öka 
upplevelsen av artrikedom och den biologiska mångfalden. 

Vegetationens bryn är den del av vegetationen som mest påverkar upplevelsen 
av rummet. I detta grönområde är brynen mycket korta i alla planteringar. 
Den består av en rad av t.ex. slån eller rosor. Där det finns utrymme, t.ex. i 
den östra delen, som är mer öppen, kan buskar eller lägre träd planteras en bit 
ut från den övriga vegetationen. Det ger en mer hagmarkslik vegetation och 
kan öka upplevelsevärdet för besökare men även gynna fågel- och insektsarter 
som lever i sådana miljöer. Solitära träd kan även planteras ute i ängsytorna 
för att skapa variation. 

Området är en del av det parkstråk som leder från havet i väster, till åkrarna 
i öster och nästan hela vägen upp till Östra dammen, norr om Lomma. 
Eftersom det idag är svårt att hitta in i området från väster bör kontakten med 
Öresundsparkens fritidsområde och havet förstärkas. Om det inte är möjligt 
att knyta området direkt till Öresundsparkens fritidsområde kan man istället 
göra förbindelsen från lekplatsen på Hornsgatan till havet tydligare genom till 
exempel skyltning eller vegetation längs gatan. En hårdgjord, med grus/skärv, 
huvudgång bör anläggas i stråket runt Lomma, för att så många som möjligt 
skall kunna ta sig runt orten. Grönområdet bör namnges och vid entréerna till 
området bör skyltar sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan (som inkluderar 
möblering) bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det 
rofyllda, Det artrika, Rum för Lek. Ny baskaraktär i området bör vara Det 
vilda.
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L4. Grönområde söder om båtgatorna

Beskrivning
Området förbinder grönområdet vid fågelgatorna med de östliga grönområdena 
i Lomma. Området består av en sammanhängande naturlik plantering som 
skärmar av bebyggelsen mot Malmövägen med ett antal gläntor. Klippta 
gräsgångar leder genom vegetationen och över ängar med bitvis artrik men 
näringskrävande flora. Där gångarna leder in i den högre vegetationen består de 
av trampad jord. Ett dagvattenmagasin med mycket branta slänter löper längs 
en del av sträckan inne i vegetationen. Den norra gränsen utgörs av klippta 
häckar tillhörande villaträdgårdarna längs Skonare- och Fullriggaregatan. En 
klippt gång går längs med dessa häckar. 

Området är också en del av det parkstråk som leder från havet till Östra 
dammen. Det hänger väl samman med området vid båtgatorna men slutar 
abrupt mitt i Alnarpsvägen. Kontakten med grönstråket i östra Lomma är 
därför otydlig. Området har inga sittmöbler.

Värden
Den befintliga vegetationen ger stora utvecklingsmöjligheter. Likaså 
dagvattenmagasinet som t.ex. lockar till sig grodor och fåglar. I området finns 
baskaraktärerna Det artrika och Rum för Lek.

Planer
Området är ej detaljplanelagt men nämns, tillsammans med andra områden i 
södra och västra Lomma, i den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort. 
Planen anger att olika karaktärer bör utvecklas, t.ex. park eller skog. Man vill 
också knyta samman grönområdena med lertäktsdammarna norr om Lomma. 

Utvecklingsmöjligheter
Området är en viktig del i det parkstråk som leder runt Lommas södra och 
östra rand. Vegetationen är idag tät ut mot Malmövägen och för rokänsla som 
man trots allt kan uppleva här är det nödvändigt att ridån mot Malmövägen 
behålls kompakt. Eftersom området är mycket smalt kan man satsa på de 
trädarter som inte blir så stora, till exempel fågelbär och rönn, medan bok 
och ask gallras bort och att buskskiktet hålls tätt mot Malmövägen men mer 
genomsiktligt mot stigarna. Målet med vegetationen är att få en flerskiktad 
skogskaraktär med många olika arter av olika höjder. Brynen mot norr kan 
variera från att vara öppna till mer slutna så att man inte ser villaträdgårdarna 
i norr, om man färdas på gångarna inne i vegetationen. Fältskikt bör etableras 
för att öka artrikedomen. 

Dagvattenmagasinet är en fantastisk tillgång om det får ingå i promenadstråket. 
För att få variation i vattenmiljön föreslås att vegetationen hålls varierad och 
att strandväxter etableras. 

Där området anländer till Alnarpsvägen i norr är entrén mycket otydlig och 
det saknas övergångsställe där man naturligt vill gå över vägen. Gången bör 
ledas till det övergångställe som finns längre ner på Alnarpsvägen. Gången bör 
även hårdgöras för att tillgängliggöra området. Gestaltnings- och skötselplan 
(som inkluderar möblering) bör tas fram 
för området. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det artrika och Rum för 
Lek. Ny baskaraktär i området bör vara 
Det vilda.

Fakta

Storlek: ca 3 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlika 
planteringar med gräsgångar
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: V

Lomma

$
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L5. Östra hagen

Beskrivning
Östra hagen är ett avlångt grönområde som ligger längs det gröna stråk som 
leder genom Lommas södra bostadsområden, öster om järnvägen. Områdets 
norra sida är öppen och här leder en gång- och cykelväg längs en rad av stora 
uppvuxna pilar. Söder om pilraden finns även en vall med ängsvegetation. 
I övrigt består de öppna delarna av klippt gräs. I den södra och östra delen 
finns naturlika planteringar, som genomkorsas i öster av asfalterade gångar 
och syrenplanteringar. Vid södra sidan av området finns även en stor lekplats 
med gungor och klättertorn. Längs södra sidans gångväg finns även ett par 
mindre prydnadsplanteringar. I västra delen finns en asfalterad bollplan som 
omgärdas av en fantastisk häck av häggmispel med smultron växande vid 
södra brynet. 

Värden
Området har en viss parkkänsla, mycket tack vare de stora pilarna, som kan 
utvecklas. Den södra delens planteringar är en grund för en prydnadsdel och 
denna karaktär kan med relativt enkla grepp fulländas. Områdets läge gör 
det till en lämplig samlingsplats för dem som bor runt om. I området finns 
baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns i 
kulturmiljöprogrammet, där det förespråkas att ett gestaltningsprogram skall 
tas fram med inriktning på att förstärka 60- och 70-talsbebyggelsen. Man 
förordar även att området namnges och att skyltar sätts upp. 

Utvecklingsmöjligheter
Områdets nuvarande vegetation och struktur ger utrymme till många olika 
karaktärer trots den lilla ytan. Denna del av Lomma har redan tillgång till 
naturlika områden och Östra hagen föreslås därför gestaltas med tyngdpunkten 
på prydnadskaraktär. Eftersom området är väl sammanknutet med Västra 
hagen genom ett grönstråk med gång och cykelväg kan dessa båda med fördel 
gestaltas tillsammans så att de kompletterar varandra och erbjuder den som 
färdas igenom områdena en varierad upplevelse. Området bör utvecklas till 
en enklare park med förankring i historien. Vid entréerna till området bör 
skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram vilket bör göras tillsammans med området Västra hagen. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör vara Det 
rofyllda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, Å, L

Lomma

$
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L6. Västra hagen

Beskrivning
Området ligger i anslutning till Karstorpsgården, och kallas även Västra hagen. 
Området är relativt öppet, särskilt den mittersta delen och den del som ligger 
norr och öster om Karstorps gård. I de östra och västra delarna finns naturlika 
planteringar i klungor. I den östra delen finns även en ängsklädd vall. Längs 
gång- och cykelvägen som leder i öst-västlig riktning finns på några ställen 
en rad av hamlade pilar. Söder om Karstorpsgården finns en lekplats, som i 
sin tur gränsar till en boulebana. Området används som festplats, särskilt vid 
midsommar.

Värden
Området har stark kulturhistorisk anknytning med Karstorpsgården som 
granne. I området finns baskaraktärerna Kulturen, Allmänningen och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns i 
kulturmiljöprogrammet. Där förespråkas att man ger området en gestaltning 
som visar på den gamla användningen. Karstorps gård bör lyftas fram och ett 
gestaltningsprogram bör tas fram med inriktning på att förstärka 60- och 70-
talsbebyggelsen. Man förordar även att området namnges och att namnskylt 
sätts upp.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets nuvarande vegetation och struktur ger utrymme till många olika 
karaktärer trots den lilla ytan. Denna del av Lomma har redan tillgång till ett 
naturlikt område, vid Malmövägen. Västra hagen föreslås därmed, tillsammans 
med Östra hagen, gestaltas med tyngdpunkten på mer ordnad parkkaraktär. 
Området bör utvecklas till en enklare park med förankring i historien och som 
komplement och med hänsyn till Östra hagen och Karstorps gård. De kvalitéer 
som de naturlika planteringarna erbjuder i form av anspråkslösa väggar men 
framför allt artrikedom bör tas till vara på i framtida gestaltning. Det är även 
viktigt att områdets funktion som festplats finns kvar även i framtiden. Den 
pilrad som leder genom området bör kompletteras. Vid entréerna till parken 
bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram och detta bör göras tillsammans med Östra hagen. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Kulturen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör vara 
Det rofyllda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: K, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, Å, L

Lomma

$
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L.7 Parkområde i östra Lomma vid bärgatorna

Beskrivning
Hela östra Lomma genomkorsas och omges av parkstråk och smalare 
grönområden enligt 60- och 70-talets planeringsprinciper. Då stråken 
anlades planterades de mycket sparsamt med enstaka träd och buskar eller 
inte alls. För att fylla de tomma gräsmattorna har naturlika planteringar och 
trädrader med varierade arter kommit till under 80- och 90-talet. De naturlika 
planteringarna ligger som öar i gräsmattorna. På några ställen går klippta 
gräsgångar genom vegetationen. I området finns även flera pulkabackar. I 
öst-västlig riktning, från ortens utkanter mot centrala Lomma, leder gång- 
och cykelvägar genom området, och i nord-sydlig riktning korsar gång och 
cykelvägarna bärgatorna. Ut mot Malmövägen skärmar en tät vegetationsridå 
av orten från det omgivande åkerlandskapet och E6an. Mellan denna ridå och 
villatomterna går ett gångstråk med klippt gräs som följer Lommas utkant till 
Nians verksamhetsområde. 

I anslutning till parkområdet ligger karstorspskolorna med tillhörande 
bollplaner. De bildar en stor öppen yta i områdets södra del. Det finns även 
två utjämningsmagasin för dagvatten, varav det ena ingår i projektet ”Nära 
till naturen”, och används för naturpedagogik som en så kallad naturbas. 
Inom projektet har en håvningsbrygga och vindskydd uppförts här. Det andra 
magasinet, det norra, har mycket branta slänter och omges av tät vegetation 
och är i stort sett otillgängligt. 

I området finns två större lekplatser. Den ena kallas Hålan och ligger i söder, 
alldeles intill Malmövägen. Denna används mycket av förskolegrupper, såväl 
sommar som vinter. Den andra, Snurran, ligger i anslutning till naturbasen, 
centralt i området. Vid båda lekplatserna används vegetationen av lekande 
barn. Vid Hålan finns parkområdets enda bestånd av äldre träd av alm och ask 
m.fl. I södra delen av parkområdet finns en fornlämning.

Området ger ett enkelt och robust intryck och saknar helt prydnadsbetonade 
delar. Området har endast ett fåtal sittplatser.

Värden
Området har en hel del vegetation som ger en god grund att utveckla. De två 
utjämningsmagasinen kan utvecklas till artrika miljöer med höga pedagogiska 
och rekreativa värden. Häckarna som avgränsar mot trädgårdarna förstärker den 
gröna upplevelsen. I området finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, 
Lustgården och Rum för Lek.

Fakta

Storlek: ca 17,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Grönstråk 
av gräsmattor med 
naturlika planteringar och 
utjämningsmagasin.
Baskaraktärer idag: Å, A, L och 
Lek
Önskade baskaraktärer: R, K

Lomma

$
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Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering, utom en liten del med 
en dunge söder om Malmövägen. Området nämns tillsammans med andra 
grönområden i östra Lomma i den fördjupade översiktsplanen för Lomma 
tätort. I planen anges att de naturlika planteringarna bör utvecklas till olika 
karaktärer, t.ex. skog eller park. Man påpekar även att de inramande häckarna 
runt villaträdgårdarna är en viktig del av upplevelsen. I kulturmiljöprogrammet 
nämns den gamla folkskolan vid Alnarpsvägen, som man vill framhävs och att 
vegetationen runtom återupptar temat för den gamla skolgården. 

Utvecklingsmöjligheter
Grönområdet genomkorsar en stor del av östra Lomma och anknyter till många 
bostäder samt till skolor och förskolor. Det skall tillgodose många behov för 
både vuxna, unga och barn. Området bör innehålla olika funktioner såväl som 
karaktärer. 

Området har en hel del vegetation som kan utvecklas på olika sätt. Området bör 
få en variation mellan artrikt, naturlikt och mer ordnat med prydnadskaraktär. 
Detta kan ske genom gallring och viss kompletterande plantering efter att 
gestaltningsplan för området tagits fram. Artrikt fältskikt bör 
introduceras inne i planteringarna, främst vid gångar och stigar, 
för att ytterligare öka upplevelsevärdet i området. I området 
där Karstorpsskolans bollplaner ligger kan det vara lämpligt 
att utforma en del som kan fungera samlande för dem som 
bor i östra Lomma. Denna del får funktionen motsvarande en 
stadsdelspark med koncentration av ställen att sitta på, kanske 
i form av enkla ”läktare” riktade mot bollplanerna. Denna del 
kan även utformas så att den kan användas för undervisning 
ute. Där området strålar ut mot det öppna landskapet utanför 
orten bör siktstråk i vegetationen hållas öppna. Området runt 
den gamla folkskolan vid Karstorps södra skola bör utformas så 
att den framhäver de kulturhistoriska värdena i miljön.

Eftersom delar av området bör fungera som närpark dit 
man lätt kan gå med sina barn för att leka är det viktigt att 
lekfunktionen finns på flera ställen. Det måste dock inte vara 
traditionella lekplatser utan möjlighet till oorganiserad naturlek 
bör förekomma. Områdets funktion som naturpedagogiskt 
klassrum bör bevaras och utvecklas.

Entréerna till Lomma från söder och öster är helt identitetslösa 
och ofta är det bara skylten med gatunamnet som talar om på 
vilken av infarterna man är. Förslagsvis så använder man träd 
och buskar för att skapa skillnader och identitet till dessa entréer. 
Vid någon av entréerna kan högre träd av pelartyp planteras 
enstaka eller i rad. På så sätt skapas ett avbrott i det annars 
mycket platta villaområdet. Högre träd kan dessutom tjäna som 
utsiktsplats för fåglar som idag får förlita sig på lyktstolpar. 
Vid entrén från Alnarp vid det förskjutna korset Alnarpsvägen-
Malmövägen-Kungsgårdsvägen föreslås särskild gestaltning av 
entrén.
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Området med fornlämningen bör undersökas vidare. Beroende på vad som 
döljer sig under höjden kan det vara intressant att framhäva landformen. 
Samtidigt är det viktigt att ta till vara på den uppvuxna vegetationen här 
eftersom sådan saknas i resten av området. 

Parkområdet avgränsas mot tomterna av klippta häckar. Att avgränsningen 
mot tomterna behålls gröna är mycket viktigt för upplevelsen i området. 
Parkområdet bör namnges och vid entréerna till området bör skyltar sättas 
upp. Eftersom området är utspritt över en stor del av Lomma och splittrat 
av bebyggelsen bör gestaltningsprogram för möbler och belysning i östra 
Lomma tas fram för att få en sammanhållen karaktär i området. Gestaltnings- 
och skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas 
är Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för Lek. Ny baskaraktär i 
området bör vara Det rofyllda och Kulturen.
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L8. Grönområde vid Alnarpsvägen

Beskrivning
Området utgörs av de grönytor som omger Alnarpsvägen mellan det ställe 
där denna delar sig med Karstorpsvägen i söder och det ställe där den 
möter Smultrongatan i norr. Området är i huvudsak en passage för bilarna 
på Alnarpsvägen. Det finns inget gång- och cykelstråk längs med vägen och 
bitvis är trottoaren mycket smal. Däremot korsas området av det gång- och 
cykelstråk som leder till Pilängsområdet. Det finns även flera busshållplatser 
längs Alnarpsvägen inom området.

Det är oklart om området är ett vidgat vägrum eller en park med en väg igenom. 
Längs vägen står träddungar på västra sidan och på östra kantas vägen av en 
ny trädrad av flikbladig silverlönn och enstaka buskträd. 

Värden
Områdets bredd ger utrymme för ett fantastiskt vägrum med god plats 
för bilister, cyklister och fotgängare. Träden i dungarna på västra sidan 
Alnarpsvägen är stora och ger området en god stomme att bygga vidare på. 

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns 
tillsammans med andra områden i södra och västra Lomma, i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma. Där står att man vill att olika karaktärer skall 
utvecklas i de olika områdena. Man vill också knyta samman grönområdena 
med lertäktsdammarna i norr. I kulturmiljöprogrammet påpekas att 
gestaltningsprogram borde tas fram och att olika karaktärer bör framhävas 
och skapas. 

Utvecklingsmöjligheter
Områdets funktion bör bestämmas och sedan kan en nygestaltning göras. 
Att utgå ifrån och spara den uppvuxna vegetationen som finns är dock 
viktigt. Området bör ges ett ordnat men enkelt uttryck som harmonierar med 
parkområdet i östra Lomma. Det gång- och cykelstråk som går igenom området 
och till Pilängsområdet bör framhävas och även knytas samman med ett nytt 
gång- eller gång- och cykelstråk längs med Alnarpsvägen. Ny baskaraktär i 
området bör vara Det artrika.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
träddungar
Önskad baskaraktär: Å

Lomma

$
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L9. Parkområde vid Pilängsskolan

Beskrivning
Området ligger mitt i Lomma, vid Pilängsskolan och Pilängshallen. Det är ett 
stort område där nästan halva täcks av bollplaner. Där bollplanerna gränsar till 
Pilängshallen ligger löparbanor. I norra delen ligger en dagvattendamm och en 
stor kulle. Runt dammen och delvis på kullen finns unga, naturlika planteringar 
med stort antal arter. Förskolegrupper och skolklasser använder dammen som 
utflyktsmål. På kullen åker man pulka när det är snö. På sommaren täcks 
kullen av blommande örter. 

Väster om dammen och kullen ligger en del med äldre vegetation, övervägande 
poppel och hagtorn. Området korsas i öst-västlig riktning av en gång- och 
cykelväg. Längs denna, vid tennisbanorna, finns en rad av stora pilar och 
vid löparbanorna finns en rad av prydnadskörsbär. Båda dessa är viktiga för 
områdets karaktär. I södra delen, vid gång- och cykelvägen finns en buskridå 
mot de södra bollplanerna. Här står även en del träd. Området saknar sittmöbler 
och namn.

Värden
Områdets läge och varierande struktur gör det idealisk för att bli östra Lommas 
stadspark. Hit leder dessutom ett flertal gång- och cykelvägar och grönstråk. 
Dammen och kullen samt den äldre vegetationen utgör en varierad stomme. 
I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och 
Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering, bollplan och lekfält.

Utvecklingsmöjligheter
Området ligger mitt i Lomma och dess läge och varierande struktur gör det 
idealisk för att bli östra Lommas huvudpark. Hit leder dessutom ett flertal 
gång- och cykelvägar och grönstråk. I området kan många olika funktioner 
och karaktärer rymmas och den vegetation som finns idag erbjuder en mycket 
god grund för detta. Området har redan idag en större naturlik del vid dammen 
och kullen i norr men även fina uppväxta träd och stora bollplaner som kan 
ligga till grund för andra delar. Den naturlika delen bör vårdas och behålla 
sin karaktär och artrikedom men också tillgängliggöras i större mån. Enklare 
gångstråk kan till exempel ledas längs någon sida av dammen medan en annan 
sida hålls otillgänglig för djur- och växtlivets skull.

Parkens läge vid Pilängshallen gör att den bör rymma möjlighet för idrott. 
Bollplanerna är en del i detta men även andra aktiviteter kan rymmas i en park. 
För att området skall få den status och funktion som en stadspark har, bör hela 
området omgestaltas, dock med utgångspunkt i de kvalitéer och aktiviteter som 
finns idag. Parken bör även namnges, förslagsvis till Pilängsparken, och vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram 
för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda, 
Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör 
vara Det vilda, Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta 
med naturlika planteringar, 
utjämningsmagasin och 
pulkabacke. Förvildad vegetation
Baskaraktärer idag: R, Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: V, L

Lomma

$
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L10. Parkstråk öster om Norr Vinstorps industriområde.

Beskrivning
Området ligger som en grön sträng mellan Studentvången och Lillevång i 
öster och Norr Vinstorps industriområde i väster. I söder ansluter området 
till det parkområde som genomkorsar sydöstra Lomma och i norr möter 
området väg 103 mot Lund och på andra sidan den, naturreservatet Östra 
dammen. Genom området i nord/sydlig riktning, går en gång- och cykelväg. 
Området korsas även av gång- och cykelvägar i öst/västlig riktning. Området 
har naturlika planteringar omväxlande längs östra och västra sidan eller på 
båda sidor. Vegetationen är av olika ålder med övervägande ca 5 år gamla 
planteringar men även helt nya. Norr om Lillevångsgången har området flera 
kullar och åsar som är planterade med naturlika planteringar. I den del som 
ligger mellan Lillevångsgången och Slåttervägen finns en hög kulle. Förutom 
planteringarna består området av klippta gräsmattor eller, som i söder och på 
kullen, av högre gräs med inslag av örter. I norra delen gränsar området mot 
villorna på Lillevång. Denna gräns varierar mycket med allt ifrån murar till 
täta välklippta häckar, till staket. 

I den norra delen finns en del som ingår i projektet Nära till naturen och 
kommer att användas för naturpedagogik som en så kallad naturbas. I norra 
delen av området ligger även en lekplats med tydliga spår av lek även inne i 
vegetationen runt om. På själva lekplatsen finns de traditionella gungorna och 
klättertorn. Längs den norrgående gång- och cykelvägen finns ny belysning. 
Däremot saknar området sittmöbler. 

Värden
Planteringarna och vallarna i norra delen gör att färden på den slingrande 
gång- och cykelvägen hela tiden varieras på ett fint sätt. På flera ställen får 
man upplevelsen av att området är betydligt större än vad det egentligen 
är. Man är på ett positivt sätt avskärmad från omgivningen. I området finns 
baskaraktärerna Det rofyllda och Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns 
tillsammans med andra områden i södra och östra Lomma, i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma. Där står att man vill att olika karaktärer skall 
utvecklas i de olika områdena. Man vill också knyta samman grönområdena 
med lertäktsdammarna i norr. Ny vegetation kommer att planteras i söder för 
att bättre avgränsa naturbasen mot industriområdet.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L, A

Lomma

$
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Utvecklingsmöjligheter
Områdets vegetation skärmar på flera ställen av området från de bostäder och 
industrier som omgivningen består av. Detta ger området en rofylldhet som 
är viktig att bevara. Vegetationen bibehålls tät utåt men kan på vissa ställen 
luckras upp inåt området. Där det är öppet mot Norr Vinstorps industriområde 
bör vegetationen kompletteras så att området avskärmas. I södra delen är 
området helt öppet väster om gång och cykelvägen och den inneslutande 
känslan finns inte alls här. För att skapa större rumslighet och minska 
tomheten, och insynen till de tomter som ligger i väster, kan spridda träd, 
trädgrupper och buskar planteras i gräsmattan. Det stora inslaget av körsbär 
är karaktärsskapande för denna del och förslagsvis är även nya träd i denna 
del körsbärsträd. Vegetationen mot Hans Hanssons väg hålls tät med partier 
som, för trygghetens skull, är mer genomsiktliga genom att buskskiktet tas 
bort och pelarsalsgångar skapas som förbinder Studentvången med området. 
Fältskikt etableras inne i vegetationen i hela området och i huvudsak sköts 
gräsytorna som äng. Undantag är den gräsyta som ligger mellan två kullar norr 
om Lillevångsgången där gräset sköts som gräsmatta för att behålla en yta för 
bland annat bollspel.

Kullen i mitten är ett häftigt inslag i området och upplevs även för en vuxen som 
ganska hög. Vegetationen på den västra sidan av kullen, mot industriområdet, 
bör hållas mycket tät med en öppning vid kullens krön så att man kan få utsikt 
över Lomma därifrån. 

Området är en del av det promenadstråk som leder upp till lertäktsdammarna 
norr om Lomma. För att området skall locka även äldre och andra som har 
svårt att ta sig fram bör sittmöbler placeras ut i området i anslutning till gång- 
och cykelvägen. Dessa bör följa utrustningsprogram som bör tas fram för 
stråk i Lomma Skyltar som visar vägen till andra grönområdet och centrum 
kan också sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan bör tas fram för området. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda och Rum för Lek. Ny karaktär 
i området bör vara Det artrika, Lustgården och Allmänningen.
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L11. Park söder om Industrigatan

Beskrivning
Området består av ett smalt parkstråk längs Industrigatan som varierar 
i karaktär. Den västra och mittersta delen har parkkaraktär med häckar av 
friväxande vintergrön liguster och små hagtornsträd, runt stora gräsmattor. 
Längs Industrigatan växer en rad med lindar där träd fattas i östra delen 
av området. Den östra delen är mer vild med naturlika planteringar och en 
damm med mycket branta slänter i västra änden. I området finns även en 
vegetationsomgärdad lekplats av samma sort som i övriga Lomma. I området 
saknas sittplatser nästan helt. Söder om parkområdet finns en lokalgata där 
man kan cykla men den är inte sammankopplad med gång och cykelvägen 
som ansluter från öster till Nybovägen. 

Värden
Området är redan idag varierat och rymmer flera olika karaktärer. Här finns 
stommen till stadspark eller prydnadspark men även vildare delar som är 
artrika och inbjuder till lek. Den norra slänten av dammen har en mycket 
intressant flora som bör bevaras. Tack vare att vegetationen mot Industrigatan 
är relativt tät så är industriområdets närvaro inte störande i området. I området 
finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås få behålla sina varierande karaktärer. De två västra delarna 
mellan Siriusgatan och Poppelgatan blir gröningar, med prydnadsinslag, som 
nygestaltas men får behålla de element och grundstrukturer som de har idag. 

Den östra delen med dammen utvecklas till en något vildare naturpark. 
Vegetationen längs Industrigatan hålls tät och lindraden kompletteras för att 
skärma av trafiken och industriområdet i norr. Vegetationen in mot bostäderna 
glesas ut lite i västra och östra änden. Ett lägre buskskikt och halvstora och 
stora träd behålls här medan stora buskar röjs bort. Runt lekplatsen behålls 
vegetationen som den är. Där finns bland annat slån, som blommar vackert 
under våren och har bär på hösten som uppskattas av fåglarna. Området förblir 
mångfunktionellt genom att gräset hålls kortklippt. I den norra strandkanten 
av dammen röjs sly och några björkar bort för att gynna den ljuskrävande 
floran. 

Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar sättas upp. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Gestaltnings- och skötselplan 
(med möblering) bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas 
är Det artrika, Lustgården 
och Rum för Lek. Ny 
karaktär i området bör vara 
Det rofyllda.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
häckar och naturlika planteringar. 
Utjämningsmagasin
Baskaraktärer idag: Å, A, L, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma
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L12. Fladängen

Beskrivning
På Höjeåns östra strand ligger detta parkområde. Området är en blandning av 
prydnadspark, naturlika planteringar, och öppen gräsyta. Området har genom 
historien haft olika användningsområden, bl.a. har man hängt nät på tork och 
haft odlingar. Parken fick på senare tid ett gångsystem och en damm mitt 
på en relativt öppen yta. En del buskage och träd planterades samtidigt. På 
90-talet kompletterades området med naturlika planteringar, framför allt runt 
dammen. Vegetationen i norra delen av området fanns redan innan och har 
en mer uppvuxen, flerskiktad karaktär med ängsmark och mer skogiga delar. 
På den gräsremsa som skiljer gång- och cykelvägen från Strandvägen står en 
lång rad lönnar. Fladängen ligger idag i utkanten av Lomma men kommer med 
Lomma hamns byggande att bli ett centralt parkområde. 

Värden
Närheten till ån är områdets stora kvalité men även den prydliga dammen 
är viktig för upplevelsen. I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det 
artrika, Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är del i projektet Lomma Hamn. En skola planeras uppföras i södra 
delen av området. Detaljplan för området håller på att tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Fladängen har idag flera karaktäristiska delar som ger parken sin identitet. 
I söder finns den stora öppna gräsytan, i mitten av området ligger dammen 
med omgivande perenn- och buskplanteringar. I norra delen, där området 
ansluter till Brohus och dammområdena i norr, finns den halvgamla skogs 
och ängsmarken. I framtiden kommer Fladängen att ligga centralt mellan det 
gamla Lomma och Lomma Hamn. Parken bör gestaltas utefter det centrala 
läget och de funktioner som den kommer att ha. Den öppna karaktär som 
området haft bör återskapas.  Ur de under senare tid tillkomna planteringarna 
bör halvstora träd sparas och resten röjas bort. Fladängen bör utvecklas till en 
stadspark för Lomma.

I norra delen av området skapar den befintliga vegetationen en mjuk övergång 
till Slättängsområdet. I denna del behålls den struktur som finns, som skoglik, 
aningen vild med vissa hortikulturella inslag. Övergången mellan denna del 
och de öppna mellersta och södra delarna bör ske gradvis med stora träd i äng 
och sedan klippt gräs. 

Exakt hur utformningen av Fladängen skall vara bör dock bestämmas i 
särskild gestaltning för parken där dess historiska utveckling, läge i Lomma 
och vid Höje å samt nuvarande karaktärer tas till vara. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. 

Fakta

Storlek: ca 4 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar. Vattenspel 
och prydnadsplantering
Baskaraktärer idag: R, Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma
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L13. Strandfuret

Beskrivning
Strandfuret är från början en läplantering från början av 1900-talet. Vegetationen 
består huvudsakligen av björk och tysklönn, de senare är förmodligen 
fröplantor från de exemplar som står vid Eternitkontoret söder om Strandfuret. 
Längs stranden växer bergtall och vresros. I östra delen består vegetationen 
av en ekplantering från 60-talet. Eftersom denna inte är gallrad och marken 
är mycket vattensjuk är träden bitvis i mycket dåligt skick. Området har inte 
skötts i någon större utsträckning och det finns gott om död ved både som 
högstubbar och i högar på marken. Det finns även delar med stående vatten 
på andra ställen än vid ekplanteringen. Fältskiktet innehåller vårblommande 
örter såsom svalört, liljekonvalj och desmeknopp.

Området har stigar längs alla fyra sidorna. Dessutom genomkorsas 
tallplanteringen i väster av en mängd gångar och småstigar. Däremot är det 
näst intill omöjligt att ta sig tvärs igenom området. 

Strandfuret används av badande och av förskole- och skolklasser för utflykter. 
I området finns flera kojbyggen. Lägen med strand, vildvuxen skog och 
sanka delar gör att området är lämpligt att använda för naturpedagogisk 
undervisning. 

Värden
Strandfuret är ett mycket fint område som redan idag rymmer en mängd olika 
karaktärer. Det är vilt, artrikt, upplevs som en mindre skog och för barn är 
det ett utmärkt lekområde. Vid Gula caféet kan man spela boll, dansa på 
dansbanan och nere vid stranden kan man njuta av stillheten och rofylldheten. 
I området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, En rymd för tanke och 
vederkvickelse och Rum för Lek. 

Planer
Området är del i Lomma hamnprojektet och har redan fått gestaltning i det 
projektet. Gestaltningen innebär att områdets vilda karaktär skall bevaras men 
att nya gångar genom området skall anläggas. Viss kompletterande plantering 
kan bli aktuell. Området är även en del av Strandstråket och kommer att 
detaljplaneläggas. Delar av Strandfuret kommer att bebyggas.

Utvecklingsmöjligheter
Området behåller sin vilda karaktär som kontrast till det ordnade 
Lomma Hamn. Genom området kommer ett antal nya stigar att 
anläggas. Fältskiktet kommer att kompletteras. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det vilda, Det artrika, En rymd för tanke 
och vederkvickelse och Rum för Lek.

Fakta

Storlek: ca 10 ha
Ägare: Privat
Områdestyp: Förvildad 
trädplantering, strand
Baskaraktärer idag: V, Å, E, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma
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L14. Lerviksparken

Beskrivning
Lerviksparken är Lommas yngsta grönområde, färdigställd sommaren 2006. 
Det är en del av ett nytt bostadsområde som växer upp på åkern väster om 
Malmövägen. Området består av ett nord-sydgående grönområde med armar ut 
mot öster vilket ger parken formen av ett E. Grönområdet delar upp bebyggelsen 
i tre delar. Centralt genom parken går vattenstråk, med sluttande slänter, som 
däms upp på några ställen och bildar större och mindre vattensamlingar. Längs 
vattnet finns vegetation i större buskage eller som enstaka träd. På flera ställen 
finns mötesplatser i form av små torgytor i det gröna. Området följs och korsas 
av gång- och cykelstråk och dessa går över broar där de korsar vattnet. På flera 
ställen finns lekplatser med olika teman.

Värden
Lerviksparken har både potentiella ekologiska och rekreativa värden. 
Dagvattenhanteringen är unik i Lomma kommun och det ger både livsmiljöer 
för särskilda arter såväl som en vacker parkmiljö. Dessutom ges möjlighet till 
naturpedagogisk undervisning för barnen på närliggande förskolor. I området 
finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park, lek och yta för omhändertagande av 
dagvatten.

Utvecklingsmöjligheter
Området har en genomtänkt gestaltning och denna bör vårdas så att denna tas 
till vara. Den skötselplan som tagits fram för garantitiden bör utvecklas så att 
den gäller även därefter. Med rätt skötsel kommer förmodligen baskaraktären 
Det rofyllda att utvecklas.

Fakta
Storlek: ca 9 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
spridda planteringar, vattenstråk 
och samlingar
Baskaraktärer idag: Å, A, L, Lek
Önskad baskaraktär: R

Lomma
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L15. Pråmlyckan

Beskrivning
Pråmlyckan ligger längs Höjeåns östra strand mellan ån och Prästbergavägen. 
På andra sidan Prästbergavägen ligger Slättängsområdet. Området har en 
gång varit tegelbruksområde men har med tiden växt igen, vuxit upp och till 
slut blivit ett fint litet naturområde. Det finns flera mindre dammar i området. 
Längs åns strand har ett sommarstugeområde växt fram.

Värden
Pråmlyckans uppvuxna vegetation är en stor tillgång för Höjeåns djurliv. 
Träden bildar skuggiga partier i ån och är tillhåll för många fågelarter. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det vilda, Det artrika, Kulturen 
och Rum för Lek.

Planer
Större delen av området är detaljplanelagt som park och i genomförandeplanen 
för Lomma tätort nämns delar av området som utvecklingsområde för 
bostäder. Delar av området kan komma att ingå i naturreservatet Slättäng som 
planeras.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets uppvuxna vegetation är en viktig tillgång som bör vårdas. Områdets 
rekreativa såväl som biologiska värden bör värnas. Småstugeområdet bör ej 
tillåtas expandera ytterligare och allmänhetens tillgång till ån och åstranden 
bör säkras vid eventuell detaljplaneläggning. Skötsel- och utrustningsplan bör 
tas fram för området. Befintliga baskaraktärer bör bevaras. 

Fakta

Ägare: Lomma kommun, privat
Områdestyp: Äldre ruderatmark, 
småstugeområde, trädgård
Baskaraktärer idag: R, V, Å, K, 
Lek

Lomma
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