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B1. Bjersund och Bjärreds södra entré

Beskrivning
Bjersund ligger i sydligaste delen av Bjärred. Området innehåller några av 
ortens äldsta byggnader. Vid havet ligger delar av det gamla tegelbruket med 
ugn, torklada och bostäder. Längre upp låg tidigare den Kockumska villan, 
med tillhörande trädgård, som revs under 80-talet och ersattes av ett sjukhem 
som senare omvandlades till bostäder. Vegetationen i Bjersund är till stor del 
rester av den parklika trädgård som omgav Kockumska villan och som hängde 
ihop med parken runt Bjärreds saltsjöbad. Idag består den täta vegetationen av 
blandade arter, med öppna gräsmattor innanför bestånden, nere vid stranden 
och ett bokbestånd på Västkustvägens båda sidor. En sträng av äldre bokar 
och sly, främst av ask, följer Bjersundsvägen ner till tegelbruket och förbinder 
vegetationen i öster med den vid stranden. Framför Långa längan finns en 
allmogeplantering med buxbom. En cykelväg förbinder Bjersund med 
Bjärreds saltsjöbad på Västkustvägens västra sida. Den är dock inte kopplad 
till den gång- och cykelväg som finns på östra sidan av Västkustvägen, som 
leder till Lomma. Elever och förskolebarn besöker ofta området.

Värden
Bokbeståndet bildar en identitets- och effektfull entré till Bjärred och är ett 
viktigt landmärke längs kusten. Området har höga kulturhistoriska värden och 
potentiella naturvärden. Dessutom ligger det nära Alfredshällskolan och kan 
därför nyttjas av elever och förskolebarn där. I området finns baskaraktärerna 
Det rofyllda, Det vilda, Allmänningen, Kultur och Rum för lek.

Planer
Området är ca 4,5 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park och plantering. Området omnämns i kulturmiljöprogrammet. Där 
förordas att bokskogskaraktären vid Bjärreds södra entré bevaras, att området 
knyts till stationsområdet och att ett gestaltningsprogram tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Pelarbokskogen med varierad storlek och ålder på träden är en viktig biotop 
där framför allt vårblommande örter trivs. Denna karaktär bör eftersträvas 
vid Västkustvägen. Andra trädarter såsom ask bör gallras bort och föryngring 
av bok bör prioriteras framför andra trädslag. Nere vid stranden kan större 
variation i både träd- och buskskikt tillåtas. 
Vegetationen bör får behålla sin läbildande 
funktion och hållas relativt tät. Bok bör gynnas 
och på sikt kan även avenbok planteras in 
nära stranden. Gång och cykelvägen på västra 
sidan av Västkustvägen bör knytas samman 
med den på östra sidan. Vid entréerna till 
parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- 
och skötselplan som bör tas fram för området. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det 
vilda, Allmänningen, Kultur och Rum för lek. 
Ny baskaraktär i området är Det artrika.

Områden i Bjärred och Borgeby

Bok, Fagus sylvatica.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Bokskogsbestånd
Baskaraktärer idag: R, V, A, K, 
Lek
Önskad baskaraktär: Å



Kunskapsdel

90

B2. Bjärreds saltsjöbad

Beskrivning
I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger resterna av parken runt 
Bjärreds gamla saltsjöbad. Vid sekelskiftet 1900 byggdes här restaurang, hotell 
och runt dessa uppfördes en park. Rakt igenom parken från stationen gick en 
allé, längs Parkalléns sträckning idag, ner till stranden. Restaurangen brann 
upp 1950 och ersattes visserligen med en ny restaurang, men även den brann 
ner. Parken söder om Parkallén bebyggdes med tiden med villor och den norra 
sidan har utvecklats till en naturpark. Stora bokar, i ett glest buskskikt, växter 
i större delen av området. Längs stranden finns mer blandad vegetation och i 
nordöst ligger tennisbanor. Mitt i parken ligger en enklare parkeringsplats och 
väster om den finns en äng som används för bl.a. Valborgsfirande. Saltsjöbadet 
genomkorsas av ett flertal stigar och gångar. Kvarlevor från tiden som 
saltsjöbad är de stora bokarna, parkallén och trappor i slänten mellan två av de 
västliga gångarna. Vid Västkustvägen finns en mycket populär glasskiosk och 
från stranden går Långa bryggan ut i Öresund, med kallbadhuset längs ut.

Värden
Bokbeståndet bildar en identitets- och effektfull entré till Bjärred. Anläggandet 
av Bjärreds saltsjöbad och uppförandet av villorna längs stranden förändrade 
Bjärreds utveckling. Tidigare hade där endast funnits gårdar och tegelbruk. 
Området har höga kulturhistoriska värden och potentiella naturvärden. Områdets 
storlek ger stora möjligheter att utveckla olika karaktärer och funktioner. I 
området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek.

Planer
Området är nästan 7 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är i huvudsak 
detaljplanelagt som park, idrottsområde och parkering men tillåter även viss 
bebyggelse.

Utvecklingsmöjligheter
Saltsjöbadet är en mycket viktig del i utvecklingen av Bjärred som bostadsort 
och en miljö som måste hanteras varsamt. Bokarna, parkallén och trapporna är 
historiska spår som bör framhävas. Bjärreds saltsjöbad bör få en nygestaltning 
som svarar mot den roll som parken har haft i Bjärreds utveckling. De 
naturvärden som finns bör bevaras. I och med bokarna känslighet för 
förändringar i mark så bör nya byggnader eller stora förändringar undvikas. Vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram 

för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek. Ny baskaraktär i området är Det rofyllda 
och Centrum/Festen.

Bjärred

Borgeby

$

Bok, Fagus sylvatica.

Fakta

Storlek: ca 7 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Förvildad park med 
bokträd
Baskaraktärer idag: V, Å, A, K, 
Lek
Önskade baskaraktärer: R, C
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B3. Stationsområdet

Beskrivning
Öster om Bjärreds saltsjöbad, på östra sidan av Västkustvägen ligger 
Bjärreds station. Liksom saltsjöbadet var införandet av järnvägen en viktig 
del i framväxten av Bjärred som ort. Stationen byggdes 1901 och runt den 
uppfördes en järnvägspark med kastanjer. Dessa står kvar än idag liksom rester 
av perrongerna och i landskapet i söder finns tydliga spår efter järnvägens 
sträckning. I norra delen av området ligger idag skateboardramper och 
graffitiplank och i sydöst tar ett av 70-talsområdenas grönstråk vid. I öster 
gränsar området till en av Bjärreds ursprungliga gårdar, Bjärred 50:9, men 
denna syns inte från Västkustvägen eller stationen. Vegetationen i området är 
blandad med många arter i norr, i huvudsak hästkastanj runt stationsbyggnaden 
och bok i söder. Idag utvecklas parken runt stationen mot naturpark med 
bokskogskaraktär. Spår och perronger täcks av vegetation. Området får en 
alltmer vild karaktär och smälter samman med det moderna parkområde som 
ansluter i söder. Stationsbyggnaden används idag som ungdomsgård.

Värden
Området är en del av Bjärreds första strukturer. Perrongerna och själva 
stationsbyggnaden ger området ett högt kulturhistorisk värde. Träd i området 
är relativt gamla och kan komma att få höga biologiska värden om de bevaras. 
I området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek.

Planer
Området är drygt en halv ha stort och ägs av Lomma kommun. Området 
ingår i en ny detaljplan. I den finns bevarande av stora träd med. I övrigt är 
området detaljplanelagt som park eller plantering samt område för allmänt 
ändamål som får bebyggas. I kulturmiljöprogrammet förordas bevarande av 
bokskogsentrén i södra Bjärred.

Utvecklingsmöjligheter
Stationsparken bör gestaltas tillsammans med och knytas till Bjärreds 
saltsjöbad. Perrongen, kastanjerna och bokarna bör vara vägledande för 
gestaltningen liksom parkens roll som samlingsplats för unga. På båda sidor 
om Västkustvägen finns busshållplatser och parken kan återigen få funktionen 
som kommunikationspark. Förbindelse med parkstråket i söder bör finnas. 
Vid entréerna till parken bör skyltar med namnet 
sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering 
bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är 
Det artrika, Allmänningen, Kultur och Rum för 
lek. Nya baskaraktärer i området är Det rofyllda 
och Centrum/Festen.

Bok, Fagus sylvatica och Mjölkört, 
Epilobium angustifolium.

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Förvildad 
stationspark
Baskaraktärer idag: V, A, K, Lek
Önskade baskaraktärer: R, C

Bjärred

Borgeby

$
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i Lomma, som pedagogiskt exempel på vattenmiljöer, och därmed bli en del 
i undervisningen på skolorna/förskolorna i närområdet. Men parken bör även 

locka vuxna att vistas där och att använda parken. För 
att den skall kunna tillfredställa dessa olika behov bör 
den ges en gestaltnings- och skötselplan. Parken bör 
kopplas samman med stationsparken men dessa båda 
bör ges gestaltning som speglar de olika tidsepokerna 
som de uppförts under. Parken bör namnges och vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas 
upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och 
Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika 
och Lustgården. 

B4. Carl Olssons park

Beskrivning
Carl Olssons park är typisk för parkområden i 60- och 70-talsområden. Parken 
sträcker sig längs Bjärreds södra sida, på båda sidor av Carl Olssons väg. 
Den norra sidan består av omväxlande naturlika planteringar med öppna 
gräsmattor emellan. Vid byggandet av Alfredshäll planterades främst rader av 
hassel i parkområdet. Senare kompletterades dessa med naturlika planteringar 
av blandade arter. I öster består dessa planteringar till stor del av körsbär. 
Det finns även en del granar kvar från den tid då området var plantskola. 
Mitt i området ligger ett utjämningsmagasin för dagvatten. Parken innehåller 
även lekplats, pulkabacke och asfalterad bollplan. I väster anknyter parken 
till stationsparken och här ligger även en av Bjärreds gamla gårdar, Bjärred 
50:9.

Värden
Områdets vegetation och varierade struktur liksom dagvattenmagasinet ger 
stora utvecklingsmöjligheter. I området finns baskaraktärerna Allmänningen 
och Rum för Lek.

Planer
Området är drygt 6 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering och område för allmänt ändamål som 
får bebyggas.

Utvecklingsmöjligheter
Carl Olssons park läge nära Alfredhällsskolan gör den lämplig för att användas 
i pedagogiskt syfte. Parkens vegetation bör utvecklas med svenska arter. 
Utjämningsmagasinet kan användas på samma sätt som den i Karstorpsområdet 

Fakta

Storlek: 6 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar, pulkabacke 
och utjämningsmagasin. 
Hasselridåer
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L

Bjärred

Borgeby

$
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Hästkastanj, Aesculus 
hippocastanum.

B5. Parkstråk längs Plantskolevägen

Beskrivning
Mellan Alfredhällskolan och Västkustvägen, längs Plantskolevägen, sträcker 
sig ett trekantigt parkstråk som, innan industrilokalen vid Västkustvägen, 
svänger av mot söder. Stråket består av gräsmattor med naturlika planteringar 
i. I den västra delen finns även en del trädgårdsväxter som spritt sig från 
intilliggande trädgårdar. Delar av området i väster kommer att bebyggas. Där 
finns en del äldre träd, mestadels hästkastanj.

Värden
Området har en viktig funktion i att knyta samman Alfredhällsområdet med 
Bjärreds saltsjöbad och havet. Vegetationen har utvecklingsmöjligheter. I 
området finns baskaraktären Rum för lek.

Planer
Området är knappt 1 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är delvis 
detaljplanelagt som natur men ingår även i en ny detaljplan. Planen medger att 
delar av området tas i anspråk för annan verksamhet men att stora träd skall 
bevaras. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som förbindelsestråk mellan Alfredhällsområdet 
med skola och stationen och Bjärreds saltsjöbad med sammanhängande gång 
och cykelväg. De naturlika planteringarna längs Plantskolevägen bör ges en mer 
genomsiktlig karaktär. De stora träden bör bevaras eftersom de är lämningar 
från den stationspark som fanns här tidigare och kan förstärka sammanhanget 
med stationen. Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar 
med namnet sättas upp. Alla förändringar bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som tas fram för området. Baskaraktär som bör förstärkas är Rum 
för lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika och Kulturen.

Fakta

Storlek: ca 1 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: Å, K

Bjärred

Borgeby

$
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B6. Alfredhällsparken

Beskrivning
Alfredhällsparken är det parkstråk som sträcker sig från Alfredhällsskolan 
ut till Alfredhällsvägen. Det är ett grönstråk som är typiskt för 60- och 70-
talsområden. I väster består parken av ett stort rektangulärt parkrum med en 
stor syrénberså i mitten. Denna är en del av trädgården till en gård som låg här 
tidigare. I bersån står stora ekar. Längre åt öster finns en naturlik plantering 
och fruktträd. Östra delen är betydligt mer långsmal. Här står träd av olika 
storlek i klippt gräsmatta. Av dessa är en hel del almar. En gång- och cykelväg 
följer parkens norra sida.

Värden
Områdets äldre träd kan med tiden utveckla höga biologiska värden. 
Syrénbersån är en intressant lekmiljö. I området finns baskaraktärerna 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är knappt 1,5 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park. I kulturmiljöprogrammet berättas om områdets historia som del 
av den plantskola som låg i området och om dess ägare Alfred Jensen, som 
har gett namnet till Alfredhäll. I kulturmiljöprogrammet föreslås att området 
namnges Alfredhällsparken och att gestaltningsprogram tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Alfredhällsparkens två delar bör endast förfinas. Den större västra delen bör 
utvecklas tillsammans med skolan. Hela denna del av Bjärred präglas av sin 
koppling till trädgårdsmästerierna. Träd och strukturer finns kvar på många 
ställen. Alfredshällsparken bör utvecklas med mer exotiskt vegetationsval, 
och med mer utpräglad trädgårds/parkkaraktär. Gärna med ett pedagogiskt 
perspektiv så skol- och förskolebarnen kan lära sig om olika växtsamhällen, 
och hur vegetationen knyter an till områdets historia som trädgård och 
trädgårdsmästeri. Den smalare delen behåller sin karaktär med solitära träd 
i klippt gräsmatta. Som ersättning till framtida fällda almar bör trädarter av 
samma sort som redan finns, d v s rönn och oxel, användas. För att ge stråket 
extra attraktionskraft kan vårblommande lökar sättas i gräsmattan. Parken bör 
namnges och vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som bör tas fram för 
området. Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som 
bör förstärkas är Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området 

är Det rofyllda och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdetyp: Gräsmattor med 
solitära träd, syrénberså
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, L

Bjärred

Borgeby

$
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B7. 27:ans park

Beskrivning
27:ans park ligger i 60-talsområdet norr om Lundavägen. Parken består av 
ett smalt parkstråk med en utvidgning strax väster om mitten. I utvidgningen 
ligger en lekplats med kullar och naturlika planteringar. En stor vitpil står 
som gårdsträd. De smalare delarna av parkstråket består av gräsmattor och 
smala naturlika planteringar. Öster om Storkvägen finns en lite större naturlik 
plantering med en hel del pilar.

Värden
Mitten av området bildar en intressant träffpunkt och lekmiljö. Äldre träd 
i området kan med tiden utveckla höga biologiska värden. I området finns 
baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är knappt en ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park.

Utvecklingsmöjligheter
27:ans parkstråk förbinder bebyggelsen vid Västkustvägen med åkerlandskapet 
i öster. Vid den västra änden ligger Jonasgårdens äldreboende. Parken skulle 
kunna vara ett fint promenadstråk för de äldre på boendet, med möjlighet att 
till exempel sitta och titta på barnen på lekplatsen. Det som saknas är framför 
allt en längsgående gång. Idag får man ta sig fram över gräsmattorna för att ta 
sig igenom området som dock korsas av flera gång- och cykelvägar. En gång 
kunde ta sig över gräsmattorna och igenom de naturlika planteringarna. Entrén 
från Hans Jonas väg bör markeras tydligare med till exempel ett par träd. 
Lekplatsen och de kvalitéer den har bör bevaras. Lekplatsen är enkelt utformad 
och ger barnen utrymme att själva bestämma leken. De naturlika planteringarna 
väster om Storkvägen är gallrade och har karaktären av körsbärslund och 
denna karaktär utvecklas vidare. I den lite större planteringen öster om 
Storkvägen sparas istället pilarna. De stammas upp och blir kopplingen till 
odlingslandskapet. Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar 
med namnet sättas upp. Alla förändringar bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som bör tas fram för området. Gestaltningsprogram för möblering 
bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och Rum för 
Lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika och Lustgården.

Fakta

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

Bjärred

Borgeby

$
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B8. Bundys park

Beskrivning
Bundys park sträcker sig mellan Hans Jonas väg och tomterna väster om 
Storkvägen. Parken är resterna av ett trädgårdsmästeri som ägdes av familjen 
Bundy. Området är långsmalt och vidgar sig i steg åt öster. Vid Hans Jonas väg 
står en fin avenbok i gräsmatta. Parkens östra del är bredare och här finns en 
äldre naturlik plantering som har utvecklat en fin lundkaraktär. Där finns även 
större öppna gräsmattor och nyare planteringar med bland annat ölandstok och 
bambu. Parken har två lekplatser, den ena i västra delen och den andra i den 
östra. Den östra är större, mer öppen och omges av amerikansk hagtorn, en 
mycket taggig buske. Den västra är mindre, med mer blandad vegetation runt 
om även om det även här finns hagtorn. Genom parken, i öst-västlig riktning, 
går en gång och parken korsas dessutom av flera gång- och cykelvägar. Parken 
har även nyare planteringar med olika arter av lönn samt buskar.

Värden
Parkens uppväxta vegetation har redan fin struktur och endast små förändringar 
krävs. Parken har en fin variation mellan stora och små rum som gör att 
den upplevs större än den är. I området finns baskaraktärerna Det artrika, 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är drygt 2,5 ha stor och marken ägs av Lomma kommun. Den är 
detaljplanelagd som park eller plantering. I Kulturmiljöprogrammet föreslås 
att utrustningsprogram tas fram och att parken namnges och att skyltar med 
namnet sätts upp.

Utvecklingsmöjligheter
Bundys park är fint uppbyggd med variation av öppet och slutet. Tack vare att 
området är så stort så finns plats för olika karaktärer och funktioner. Den äldre 
naturlika planteringen i mitten är parkens största tillgång. Vegetationen runt 
lekplatsen bör bytas ut mot mer lekvänliga arter utan taggar. Karaktären hos 
de två lekplatserna bör dock bevaras. I den äldre naturlika planteringen bör 
örtskikt planteras för en fulländad lundkaraktär. Den öppna gräsmattan norr 
om Lärkans förskola bör få några enstaka solitärträd som står i gräsmattan. 
Detta förstärker parkkaraktären och ger skuggiga platser att sitta på och titta 
på aktiviteterna på gräsmattorna. För att knyta an till områdets historia som 
trädgårdsmästeri kan exotiska arter användas. Vid entrén från Hans Jonas väg 
kan parken ges en mer prydlig karaktär med till exempel perennplantering och 
någon bänk för att locka in passerande in i parken. Parken bör namnges och vid 

entréerna till parken bör skyltar med 
namnet sättas upp. Alla förändringar 
bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som bör tas fram för 
området. Gestaltningsprogram för 
möblering bör tas fram. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det artrika och 
Rum för Lek. Nya baskaraktärer i 
området är Det rofyllda, Det vilda, 
Lustgården och Kulturen.

Fakta

Storlek: ca 2,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor 
med naturlika planteringar, 
hagtornsdunge
Baskaraktärer idag: Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, V, L, K

Bjärred

Borgeby

$
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B9. Bjärehovsparken

Beskrivning
Bjärehovsparken är en av de största parkerna i Bjärred. Större delen av 
vegetationen kom till under 1990-talet men parken har även äldre vegetation. 
Parken består av gräsmattor med naturlika planteringar i söder. Här finns även 
en pulkabacke kallad bananbacken. I mittersta delen finns tre fyrkantiga rum 
med bollplan och lekplats. Dessa omgärdas av högväxt vegetation. Norra 
delen av parken består av öppen gräsmatta. Mitt i parken ligger en av Bjärreds 
gamla gårdar och till denna leder en björkallé som till viss del delar upp de 
stora gräsmattorna i norr. Bjärehovsparken är en knytpunkt i Bjärreds gång 
och cykelvägnät och korsas av flera sådana. Parken knyts samman via gång 
och cykelstråk med strandpromenaden i väst och med Löddesnäsparken i norr. 
Bjärehovsparken gränsar dessutom till ett flertal offentliga verksamheter som 
till exempel skolor, förskolor och bibliotek. 

Värden
Parkens centrala läge gör att den kan upplevas av många. Den varierade 
strukturen och den relativt uppvuxna vegetationen ger parken stora 
utvecklingsmöjligheter. I området finns baskaraktärerna Det artrika, 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Bjärehovsparken ägs av Lomma kommun och är drygt 3 ½ ha stor. Den är 
detaljplanelagt som park eller plantering. 

För hela centrala Bjärred finns planprogram framtaget. I det föreslås 
att sambanden mellan område Bjärehovsparken och angränsande eller 
närliggande områden förstärks genom nya grönområden, förstärkning av 
befintliga grönområden och genom nya gång- och cykelstråk. Parken föreslås 
bli en kombination av lekpark och stadspark. I programmet poängteras även 
vikten av att parken är tillgänglig och upplevelserik även för personer med 
olika funktionshinder. 

I Kulturmiljöprogrammet nämns möjligheten att utveckla området till stadspark 
i Bjärred. De naturlika planteringarna kan utvecklas till olika karaktärer och 
kompletteras med perenn- och sommarblomsrabatter, boulebanor, lekskulpturer 
med mera. Entréerna föreslås också få en översyn och göras 
tydligare och inbjudande. Vikten av att belysa den historiska 
förankringen påpekas även. Parken föreslås namnges och 
att utrustningsprogram tas fram. 

I grönplanen från 1990 nämns området som Ljungen och 
klassas som bostadsnära park. Enligt planen skall en sådan 
innehålla varierande växtlighet, en lekplats och en bollplan 
samt erbjuda möjlighet till kortare promenader. 

Utvecklingsmöjligheter
Bjärehovsparken är en stor och centralt belägen park. Tack 
vare detta och den vegetation som finns där idag har parken 
alla förutsättningar för att utvecklas till en varierad park med 
många karaktärer och funktioner. Närheten till skolor och 
förskolor bör vara styrande i utvecklingen, men det centrala 
läget gör att parken skall kunna användas och uppskattas 

Fakta

Storlek: ca 3,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar och trädridåer. 
Förvildad trädgård
Baskaraktärer idag: Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, L, C, K

Bjärred

Borgeby

$
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av alla. Det nybyggda bostadsområdet Högsäter gör också att fler människor 
kommer att passera igenom Bjärehovsparken på sin väg mot Bjärreds 
centrum. Eftersom parken bör innehålla fler funktioner och karaktärer, och 
eftersom en förtätning av Bjärreds centrum är aktuell, bör en omgestaltning av 
Bjärehovsparken göras. Med utgångspunkt från den vegetation som finns idag 
ges stora möjligheter till en positiv utveckling. Parken bör även namnges och 
vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla förändringar 
bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som bör tas fram för området. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i 
området är Det rofyllda, Lustgården, Festen och Kulturen.
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B10. Trollskogen

Beskrivning
Avgränsat från Bjärehovsparken, av Trollets förskola, ligger Trollskogen. Det 
är resterna av en plantskola som låg i centrala Bjärred. Vegetationen har varit 
mer tät men på grund av almsjukan har mycket av den lägre vegetationen 
röjts bort. Idag består Trollskogens vegetation till stor del av stora pelarlika 
rödekar. Trollskogen används både av scouterna, som har sin stuga intill, och 
av barn från Trollets förskola. Gång- och cykelvägar passerar området i öster 
och söder. 

Värden
De höga ekarna bildar en intressant entré till Bjärehovsparken norrifrån. I 
området finns baskaraktärerna Rum för Lek.

Planer
Trollskogen är nästan en halv ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park. Staket har satts upp runt Trollskogen för att området 
skall kunna användas mer av förskolan och deras uteverksamhet.

Utvecklingsmöjligheter
Trollskogens läge vid förskola och scoutgård bör vara styrande i områdets 
utveckling. Pelarsalskaraktären är fin, men för barnens skull bör man även 
satsa på att ett buskskikt utvecklas i området. Samtidigt är det viktigt att 
beakta områdets närhet till gång- och cykelvägar och det är viktigt att området 
upplevs som tryggt att passera. Belysning längs gång- och cykelvägarna 
bör utformas så att de passar in med belysningen i angränsande gång- och 
cykelstråk (gång- och cykelstråk) samt Bjärehovsparken. Det är dock viktigt 
att belysningen inte stör scouternas verksamhet i Trollskogen. Eventuellt 
kan färgad effektbelysning förstärka karaktären av mystisk trollskog. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som snarast bör 
tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Rum för Lek. Nya 
baskaraktärer i området bär vara Det vilda och Det artrika.

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Trädbestånd av 
rödek
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: V, Å

Bjärred

Borgeby

$
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B11. Bjärreds norra entré och gräns

Beskrivning
På båda sidor om Bjärreds norra entré finns planteringar som bildar en ridå 
mellan bebyggelsen och det öppna åkerlandskapet i öster. Planteringarna 
domineras av bok eller avenbok men där finns även ett flertal andra arter. 

Den västra delen av planteringarna följer Västanvägens västra sida en bit åt 
norr. Planteringen följs av en gång- och cykelväg som är del av norra Bjärreds 
gång- och cykelvägnät. Trädgårdarna i väster avgränsas av varierande häckar 
och plank. I brynet mot gång- och cykelvägen finns bland annat en hel del 
häggmispel. Där planteringen tar slut mot norr anknyter ett grönstråk från 
väster. Där stråket och entréområdet möts finns en liten rund plats som omges 
av en liten vall, planterad med rosor, berberis och lönnar. Den lilla rundeln, 
och särskilt artvalet, är tidstypiskt för 60- och 70-talet då denna del av Bjärred 
byggdes. 

Den östra delen av entrén ligger längs Fjelievägens södra sida. Vid Västkustvägen 
omger planteringarna en återvinningsstation. På östra sidan följs vegetationen 
av en gång- och cykelväg, men här ligger den intill Mellanvångsvägen. Vid 
återvinningsstationen finns ett stort inslag av körsbärsplommon och äpple. 
Söder om återvinningsstationen öppnar sig området och består av en vall, 
delvis planterad med varierade arter, men framför allt av gräsmattor. Gång- 
och cykelvägar korsar denna del. Karaktärsskapande här är en stor ask som 
står öster om vallen. 

Längst åt öster, vid Fjelievägen vidgar det annars smala området sig. Här finns 
en pumpstation och blandade planteringar och gräsmattor. Avvikande från 
övriga planteringar i området är ett tallbuskage. Inne i vegetationen finns flera 
upptrampade gångar. Entréområdet saknar helt sittmöbler.

Värden
Vegetationen kan, när den växt upp bli en effektfull entré till Bjärred norrifrån. 
Här kan upplevelse- och ekologiska värden utvecklas. I området finns 
baskaraktärerna Det artrika och Rum för Lek.

Planer
Entréområdet är ca 2 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området utanför 
vägarna är detaljplanelagt som park.

Utveckling
Den stora andelen bok och avenbok i planteringarna vid Bjärreds norra 
entré ger möjligheten att, på sikt, skapa en entré liknande Bjärreds södra och 
dessa arter bör därför sparas och vårdas. I brynen och i de smala delarna av 
planteringarna bör blommande arter som häggmispel och körsbärsplommon 
främjas. Dessa lite lägre buskträd ger en mer heltäckande ridå och skydd 
för bebyggelsen, ut mot vägarna. De ger också den norra entrén en egen 
identitet som skiljer den från den södra. Vegetationen hålls relativt tät, men 
med utblickar mot landskapet som röjs som smala öppningar diagonalt genom 
vegetationen. Utblickarna skapar kontakt med det omgivande landskapet. Ett 
fältskikt, t.ex. med vitsippor som är karaktäristiskt för bokskog, bör etableras 
i planteringarna. Den tidstypiska rundeln, i norra delen, bör omgestaltas och 
få en bättre funktion. Alla förändringar bör utföras efter en gestaltnings- och 
skötselplan (som även innehåller riktlinjer för möblering) som bör tas fram för 
området. Baskaraktär som bör förstärkas är Det artrika. Nya baskaraktärer i 
området bör vara Det vilda.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlika 
planteringar
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: V

Bjärred

Borgeby

$
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Utvecklingsmöjligheter
Området är både ett grönt förbindelsestråk mellan det östra och det centrala 
gång- och cykelstråket, och gröning för dem som bor runt om området. Dessa 
båda funktioner bör vara vägledande i områdets utveckling. Områdets form 
gör det möjligt att dela upp det i olika rum med olika upplevelser i. Rummen 
kan också innehålla olika funktioner eller aktiviteter. Den vegetation som 
finns bör tillvaratas i den nygestaltning som 
området behöver. Lekplatsen bör integreras med 
angränsande vegetation som bör berikas med 
ett fältskikt, gärna med vårblommande arter. 
Området bör omgärdas av häckar och staket 
och plank bör undvikas som avgränsning mot 
grönstråket. Gestaltningsprogram för möbler 
och belysning i norra Bjärred bör tas fram för 
att få en sammanhållen karaktär i stråken. Nya 
baskaraktärer i området bör vara Det artrika, 
Lustgården och Rum för Lek.

B12. Grönstråk mellan Leifs väg och Vikingavägen

Beskrivning
Området ligger mellan bebyggelsen runt Leifs väg och Vikingavägen. Det 
förbinder Bjärreds centrala gång- och cykelstråket med det östra. Till formen 
ser området ut som tre tårtbitar som ligger på rad. I öster ligger en nyligen 
upprustad lekplats med angränsande naturlik plantering som gallrats. Längs 
norra sidan löper en gång och cykelväg och den skiljs från angränsande 
trädgårdar av en smal buskplantering. En liknande plantering finns även längs 
delar av den södra, tandade sidan. Där finns även större naturlika planteringar. 
I övrigt består området av gräsmattor. I öster möter området Bjärreds norra 
entré. I väster sammanstrålar det med det gröna gång- och cykelstråk som 
förbinder Bjärehovsparken med Löddesnäsparken och alla de grönstråk som 
korsar norra Bjärred.

Värden
Områdets form ger stora möjligheter att utveckla olika karaktärer. I området 
finns idag ingen av baskaraktärerna.

Planer
Området är ca 0,8 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Önskade baskaraktärer: Å, L, 
Lek

Bjärred

Borgeby

$
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B13. Löddesnäsparken

Beskrivning
Löddesnäsparken är det grönområde i Bjärred som idag har starkast 
parkkaraktär. Den ligger väster om Löddesnässkolan och har kontakt med 
centrala Bjärred och med havet och Borgeby via gröna gång- och cykelstråk. 
Området är varierat, både i struktur och i växtmaterial. Det har stadsparklika 
delar med mycket höga träd i öster och idrottsplats med öppna gräsytor och 
tennisplaner. Längs norra och södra sidan går stigar under fullvuxna bokar och 
lönnar. De gamla träden är resterna av trädgården som tillhörde Löddesnäs 
gård, som låg där Löddesnässkolan ligger idag. 

I sydvästra delen ligger en nedsänkt yta, skålen, med gräsmatta omringad av 
en asfalterad gång och med naturlika planteringar på slänterna. I skålens östra 
ända finns en fin aldunge. De asfalterade gångarna leder upp ur skålen på 
flera ställen men asfalten är kraftigt övervuxen av mossa på flera ställen. På 
den platta delen norr om skålen är området parklikt med höga träd av t.ex. 
ek. Längs norra sidan, parallellt med gång- och cykelvägen finns lönngången, 
en liten stig under lönnarna. Angränsande mot Västanvägen finns en ridå av 
naturlik plantering.

Löddesnäsparken har idag karaktären av en enklare stadspark. Här finns de 
stora träden, de klippta gräsmattorna, bänkar och kuperade delar. Det finns 
inga fysiska gränser mot skolan och vid cykelbanan väster om skolan finns 
en viss risk för konflikter mellan cyklister och elever. Skolan använder flitigt 
parken i undervisning och för idrott.

Värden
Löddesnäsparken har en mycket fin struktur med varierade rum och växtlighet. 
Parken har många gamla träd men även yngre vegetation som har stora 
utvecklingsmöjligheter. Parkens läge mitt i norra Bjärred gör att många lätt 
kan nå den. Dessutom har den genom gröna stråk kontakt både med centrala 
Bjärred och med havet. Stråk knyter även parken till Domedelja mosse. I 
området finns baskaraktärerna Det rofylda, Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är ca 3,4 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området utanför 
vägarna är detaljplanelagt som park eller plantering och vattenområde. .

Utveckling
Löddesnäsparken har idag en fin struktur och dess storlek tillåter att en 
mängd olika karaktärer kan samsas här. Området har dessutom en historia 
som gårdsmiljö som bör lyftas fram. I kulturmiljöprogrammet föreslås att ett 

Fakta

Storlek: ca 3,4 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gammal trädgård 
med stora träd, gräsmattor med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, V, 
L, K 
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utvecklingsprogram för området utarbetas, som beskriver parkens historiska 
bakgrund och utformning, nuvarande funktion samt hur den skall skötas och 
föryngras. Vidare föreslås att ett gestaltningsprogram för utrustningen, såsom 
sittmöbler, i parken tas fram och att det sätts upp skyltar med bl.a. parkens 
namn.

Den otydliga gränsen mot Löddesnässkolan bör förtydligas för att undvika 
konflikter mellan elever och cyklister. Samtidigt är det viktigt att barnen i 
skolan känner att de kan använda parken. 

Förändringar i Löddesnäsparken bör göras efter noggrann gestaltning som 
tar tillvara på både naturlika och mer parklika delar i området. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det rofylda, Allmänningen och Rum för Lek. Nya 
baskaraktärer i området är Det artrika, Det vilda, Lustgården och Kulturen.

Bjärred

Borgeby

$
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B14. Grönstråk i norra Bjärred

Beskrivning
Enligt 60- och 70-talets planeringsprinciper har norra Bjärred ett 
sammanhängande nät av grönstråk med gång- och cykelvägar. De knyter 
samman havet med Borgeby och norra Bjärred med centrala Bjärred. 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. På flera ställen 
finns även lekplatser med standardsortiment av gungor, sandlåda, klättertorn 
och bänkar. På några ställen finns även asfalterade bollplaner. I nordvästra 
delen finns en större lekplats med olika delar och viss rumsindelning. Stråken 
avgränsas mot omgivande tomter av häckar och plank. 

Värden
Stråken har en riklig vegetation som på sikt kan utvecklas. Den varierade formen 
gör att olika karaktärer kan tas fram i området. Gång- och cykelvägar som 
följer stråket gör att många färdas härigenom. I området finns baskaraktärerna 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Stråken är detaljplanlagda som park, plantering, lekyta eller skyddsremsa. 
I kulturmiljöprogrammet föreslås att utvecklingsprogram för vegetationen 
utarbetas och att gestaltningsprogram för utrustning i parkstråken i 60- och 
70-talsområden tas fram.

Fakta

Storlek: ca 7,3 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Grönstråk av 
gräsmattor med naturlika 
planteringar och trädrader.
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L
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Utvecklingsmöjligheter
Strukturen i norra Bjärred bör även i framtiden ses som förbindelsestråk vars 
huvudsakliga uppgift är att knyta samman de grönområden som ligger i norra 
Bjärred med dem i centrum. Områdets innehåll och möten med andra områden 
bör göra upplevelsen varierad för den som färdas här. De olika delarna bör få 
egna karaktärer som underlättar orienterbarheten. Det är en viktig uppgift att ge 
färdandet till fots och på cykel en kvalité där man t.ex. kan följa årstidsväxlingar 
eller få andra värdefulla intryck. Därför bör vegetationen innehålla arter som, 
mer eller mindre tydligt, visar på årstiden t.ex. med vårblommande lökar eller 
fruktbärande träd och buskar med fina höstfärger.

Stråken fungerar även som gröning eller närpark för omkringliggande bostäder. 
Därför bör även delar utvecklas som sådana. Lekplatser med sittplatser och 
även aktiviteter för vuxna bör finnas på flera ställen. Både för utvecklingen 
av småplatser och upplevelsevärde i stråket bör gestaltningsplan tas fram för 
stråken. Stråket avgränsas mot tomterna av klippta häckar. Att avgränsningen 
mot tomterna behålls gröna är mycket viktigt för upplevelsen av ett grönt 
stråk.

För att göra människors orientering enklare föreslås att skyltar, som visar vägen 
till grönområden, sätts upp. Gestaltningsprogram bör tas fram för grönstråken 
och soffor eller bänkar placeras på lämpliga ställen. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör 
vara Det artrika och Lustgården.

Bjärred

Borgeby
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Utveckling
Strandpromenadens nuvarande utseende bör 
bevaras med vegetation av varierad öppenhet 
ut mot Öresund. Bebyggelsen längs Norra 
Villavägen, Bjärreds saltsjöbad och Bjersund 
är viktiga inslag längs strandpromenaden. För 
att bebyggelsen längs Norra Villavägen skall 
fortsätta vara synlig från strandpromenaden bör 
ingen ytterligare vegetation planteras mellan 
gångstråket och tomterna. Sträckan som leder förbi 
Bjärreds saltsjöbad bör gestaltas tillsammans med 
resten av saltsjöbadet, likaså delen förbi Bjersund. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda 
och Kulturen. 

B15. Strandpromenaden 

Beskrivning
Området sträcker sig från Bjersund i söder till Gyllins ängar i norr. Det ligger 
mellan strandlinjen och trädgårdarna vid Norra Villavägen, Strandvägen och 
Tredje parkvägen. Det sammanfaller även med Bjärreds saltsjöbad, Bjersund 
och Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK). Längs hela strandpromenaden finns 
ett gångstråk som till större del är belyst med låga pollare. Mellan gångstråket 
och stranden finns varierad växtlighet dominerad av pil och vass men med 
inslag av buskar och oxel. Längs den östra sidan av strandpromenaden löper, 
från Gylling ängar, en rad med hamlade pilar som sen övergår i en oxelrad vid 
Västra Kennelvägen. De angränsande stora tomterna med parklika trädgårdar 
ger strandpromenaden en unik karaktär. 

Värden
Strandpromenaden är en fin del av Strandstråket som används flitigt. De 
lummiga trädgårdarna, och närvaron av havet, ger en rofylld atmosfär. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Kulturen och Rum för Lek.

Planer
Området är del av projektet Strandstråket och har ett gestaltningsprogram. 
Delar av området är detaljplanelagt som park/plantering samt område för 
båtklubb och område för fiskebodar.

Fakta 

Storlek: ej uppmätt
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Promenadstråk med 
varierande vegetation
Baskaraktärer idag: R, K, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Bjärred

Borgeby

$
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Bo1. Domedejlastråket

Beskrivning
Området är ett parklikt stråk som leder tvärs igenom Borgeby, från åkrarna i 
öster till Domedejla mosse i väster. Området består i huvudsak av gräsmatta 
och naturlika planteringar. Längst i öster finns en öppen yta, med en fornhög 
i mitten, omgiven av vegetation. De naturlika planteringarna är relativt 
uppvuxna och gallrade. Längsgående genom hela området går en gång- och 
cykelväg. Denna korsas av gång- och cykelvägar från bebyggelsen på båda 
sidor området. Området korsas av Norra Västkustvägen. Vid korsningen, står ett 
par stora askträd, det ena hårt beskuret. På båda sidor av Norra Västkustvägen 
finns lekplatser, den ena i östra delen med en rad päronträd som avgränsar åt 
öster. Den andra lekplatsen ligger i mitten av området och gränsar i öster till 
en naturlik plantering. 

Längst i västra delen av området ligger en bollplan, en äng och en gräsmatta 
som gränsar till naturområdet Domedejla mosse. Mellan bollplanen och gång- 
och cykelvägen är rödek planterad. Den västra delen av bollplanen ger ett torrt 
och näringsfattigt intryck. 

Området har belysning längs gång- och cykelvägen och bänkar vid lekplatsen 
och vid bollplanen vid naturområdet.

Värden
Östra delen av området har en fin struktur 
med uppvuxna naturlika planteringar 
som delar upp området i olika rum. 
Upplevelsen längs gång- och cykelvägen 
är varierad då den leder såväl över öppna 
ytor som genom mer slutna partier 
mellan planteringar och trädgårdarnas 
häckar. Kullen i den öppna delen i öster 
är ett spännande inslag i grönstråket, och 
närheten till Domedejla mosse är en stor 
tillgång. I området finns baskaraktärerna 
Det artrika och Rum för lek.

Fakta 

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar, trädridå
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: A

Bjärred

Borgeby

$
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Planer
Området är detaljplanelagt som plantering.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets naturlika planteringar bör gallras så att de får en öppnare struktur 
vid gång- och cykelvägarna och mer slutna där de ligger mitt i gräsytorna. Vid 
östra lekplatsen kan brynet till vegetationen öppnas upp något men i huvudsak 
eftersträvas en flerskiktad struktur. I de mer öppna planteringarna etableras 
ett fältskikt av t.ex. vårblommor och lundarter. För att öka upplevelsevärdet i 
området kan vårblommor även planteras i gräsmattan. Där Norra Västkustvägen 
korsar området bör gatan och parkstråket gestaltas så att en säker, trygg och 
tilltalande genomgång bildas.

Den västra lekplatsen är stor och något öde. Den bör omgestaltas så att den 
blir mer spännande och även erbjuder plats för aktivitet och samvaro för 
vuxna. Med sitt centrala läge i Borgeby är det även lämpligt att denna lekplats 
tillgänglighetsanpassas.  

Den del som ligger vid bollplanen i väster smälter väl samman med Domedejla 
mosse i väster. Rödekarna vid gång- och cykelvägen bildar en genomsiktlig 
ridå. Vegetationen mellan lekplatsen och bollplanen är ung och det är viktigt att 
denna sköts så att den inte upplevs som otrygg att passera. Den bör omgestaltas 
tillsammans med lekplatsen och skötas därefter. Vid entréerna till stråket 
bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan, som även 
innehåller riktlinjer för möblering, bör tas fram för området. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det artrika och Rum för lek. Ny baskaraktär i området 
bör vara Allmänningen.
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Områden i Fjelie

1. Område vid Fjelie Vindfälleväg

Beskrivning
Området är ett litet smalt grönområde mellan Fjelievägen och Fjelie 
Vindfälleväg. Området är starkt kuperat eftersom det både består av 
bullervallar längs Fjelievägen och korsas av en gång- och cykelväg som leder 
under Fjelievägen. Naturlika planteringar, med ett stort antal arter, täcker 
större delen av området. som genomkorsas av flera gång- och cykelvägar. 
Vegetationen planterades för att skydda mot buller och vind och är relativt 
tät och flerskiktad. Den skymmer delvis den belysning som finns i området. I 
området finns byns busshållplats, med tillhörande cykelparkering, som ligger 
vid Fjelievägen. 

Värden
Det finns en hel del blommande arter och en del som får fin höstfärg. Området 
har ett fint varierat söderbryn som lockar många fågel- och insektsarter. I 
området finns baskaraktären Det artrika.

Planer
Området är inte detaljplanelagt.

Utveckling
Området är en passage för dem som skall åka med bussen eller som cyklar 
igenom området. Det är främst för dessa som området har ett värde idag. Att 
ge upplevelse till den som passerar är en viktig funktion, särskilt om besökaren 
inte har tid att besöka större natur- eller parkområden. Det är även viktigt 
att området känns tryggt att passera. Eftersom vegetationen skall fungera 
som buller- och vindskydd så bör den hållas tät ut mot Fjelievägen. Både 
busk- och trädskikt bevaras. Längre in, mot gång- och cykelvägarna, öppnas 
vegetationen upp och buskar gallras bort. De arter som sparas bör förstärka 
årstidsväxlingarna med överdådig blomning på våren och kraftfulla färger 
till hösten. Längs gång- och cykelvägarna etableras ett fältskikt, vilket bör 
innehålla både lågmälda och mer iögonfallande arter. Området bör namnges 
och vid entréerna till området bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltnings- 
och skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktär som förstärks är Det 
artrika. 

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlik plantering
Baskaraktär idag: Å
Önskade baskaraktär: Befintlig 
förstärks

Fj1

$
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Områden i Flädie

Fl1

Fl2

$Fl1. Glädien

Beskrivning
Parkområdet består i huvudsak av en stor gräsmatta och ett stort sandområde 
med några lekredskap. Ut mot åkrarna i öster ligger en tennisplan. Intill 
parkområdet rinner en bäck som avskiljs från parken av ett vegetationsstråk 
av diverse sly och hallonsnår samt några riktigt höga granar. Bäcken rinner 
sedan norrut och vidgas på ett par ställen till öppna vattenytor som kantas av 
salixarter och bladvass. I söder gränsar området till villatomterna och där finns 
också en liten naturlik plantering. Mellan tennisplanen och åkrarna finns en 
rad med oxlar.

Värden
Närheten till bäcken ger området stora utvecklingsmöjligheter, och oxelraden 
är ett fint vegetationsinslag. I området finns baskaraktärerna Allmänningen 
och Rum för lek.

Planer
I översiktsplanen från 2001 finns planer på utbyggnad av Flädie och 
anläggande av en pågatågstation i byn vilket kan påverka parken. Parkområdet 
är detaljplanelagt som park och tennisbana. 

Utveckling
Området ligger visserligen i utkanten av byn men bäcken kopplar området till 
det centrala Flädie och ett grönt promenadstråk kan anläggas för att förstärka 
denna koppling. Bäcken bör göras mer synlig och integreras i parkområdet. 
Området och stråket in mot centrala Flädie bör få en gestaltnings- och 
skötselplan, där parkmöblering ingår. Inriktningen bör vara att utveckla 
området till en mötespark för Flädies innevånare och förstärka naturvärdena 
kring bäcken. Området kan i framtiden vara ett intressant läge för en naturbas. 
Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas 
upp. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och Rum för lek. Nya 
baskaraktärer i området bör vara Det vilda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlik plantering. Buskage av sly 
och brännässlor 
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: V, Å, L
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Fl2. Gröning vid Flädie Måns Ols väg

Beskrivning
Området är en liten, trekantig gröning, i sydöstra Flädie. Området har en 
naturlik plantering och flera små lekplatser. I söder avgränsas området av en 
rad med hassel. Genom vegetationen löper små gångar, som har belagts med 
flis, och i vegetationen finns minst en koja. 

Värden
Området har ett stort värde som lekområde. Vegetationen har en flerskiktad 
struktur och flera körsbärsträd som gör miljön tilltalande för småfåglar. I 
området finns baskaraktären Rum för lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som lekyta.

Utveckling
Områdets funktion som lekmiljö bör vara styrande för skötsel och åtgärder 
även i framtiden. Små förändringar för att berika fältskiktet och för att hålla 
vegetationen flerskiktad bör göras. Röjt material kan med fördel lämnas 
kvar till kojbygge. Någonstans vid gröningen bör en trivsam sittplats, och 
aktivitetsyta för vuxna, anläggas. Platsen bör namnges och skyltar sättas upp. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Rum för lek. Nya baskaraktärer i området 
bör vara Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L


