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Tubrutschkana på Åbykullen

Grönplanen är framtagen av en arbetsgrupp inom Mölndals stad bestående av Lena Martinsson,
Maria Modin och Urban Richardsson, stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen i dialog med
andra förvaltningar.
Samtliga foton är tagna av tekniska förvaltningen om inget annat anges.
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Inledning
Grönplanen som togs fram 2018, består av en huvuddel, tolv stadsdelsfördjupningar, ett
åtgärdsprogram samt ett lager i kommunens webkarta.
I huvuddelen berättas om värdet av det gröna utifrån människans, stadens och naturens
synvinklar. Det finns riktvärden för park- och naturområden beträffande avstånd, storlek och
innehåll. Ett antal planeringsprinciper för arbetet med stadens grönområden presenteras.
Här i stadsdelsfördjupningen kan du först läsa om stadsdelens grönområden utifrån
planeringsprinciperna. Sedan kommer en analys av hur riktvärdena för park- och naturområden
uppfylls. Det finns korta beskrivningar av de parker och naturområden, aktivitetsplatser mm som
finns i din stadsdel. Till sist kommer förslag på åtgärder som ska leda till att planeringsprinciper
och riktvärden uppfylls i stadsdelen.
De begrepp som används t.ex. olika lekplatstyper, förklaras i huvuddelen.

Stadsdelen centrala Mölndal
Stadsdelen begränsas av Bifrostgatan i väster, E6:an i öster och Söderleden i söder. Här finns
Mölndals innerstad med butiker och arbetsplatser och Bosgården, Solängen, Åby och Stallbacken
med bostadsområden. Söderut finns Åbytravet och Idrottsvägen med fritidsanläggningar.
Några trafikerade gator; Toltorpsgatan, Frölundagatan och Åbyvägen delar av stadsdelen så att
bostadsområdena Bosgården, Solängen, Åby och Stallbacken inte har så mycket kontakt med
varandra. För att få en bättre överblick över stadsdelens olika platser och parker kommer dessa
områden att användas för att dela upp stadsdelen i fyra delområden.
De flesta av de ca 15 0001 invånarna bor i flerfamiljshus. Enfamiljshus finns i Solängen och vid
Tandemgatan.
(Nyckelkodsområden NYKO 3012-3014, 3031-3033, 3037, 3038 plus delar av 3021 och 3043,
skolområdena Bosgården och Åby & Broslätt)
Sammanfattning
Alla utom boende på Stallbacken har tillgång till bostadsnära park.
Å-parken, Stadsparken, Åbybergsparken och Åbykullen ligger som ett värdefullt grönstråk genom
området. Övriga parker och aktivitetsplatser ligger spridda ute i bostadsområdena.
Parkområdena längs Mölndalsån har stora värden som bör lyftas fram.
Inflyttning i nybyggda bostäder i centrum betyder att parkerna behöver utvecklas och bli mer
tillgängliga för att klara ökade krav.
Promenadmöjligheter i naturen finns strax utanför stadsdelen bla i Safjället och i Peppared.
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Stadsdelen centrala Mölndal

Stadsdelen i siffror
Parker
Stadspark
Stadsdelspark
Bostadsnära park
Fickpark
Natur
Friluftsområde
Närströvområde
Skolskog
Bostadsnära natur

1
2
14
2

0
0
1
0
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Aktivitetsplatser
Näridrottsplats
Stadsdelslekplats
Kvarterslekplats
Närlekplats

1
3
5
0

Badplats
Hundrastgård
Motionsplats/utegym
Mindre spontanidrott
Odling

0
2
3
5
1
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Övergripande grönstruktur
Centrala Mölndal ligger helt omslutet av trafikleder och har ingen kontakt med stadens
omgivande naturlandskap. De flesta parkerna är små och ligger utspridda utan samband.
Mölndalsån i öster och Balltorpsbäcken i söder är viktiga ”blå korridorer”.
En grön korridor bildas av Stadsparken via Fässbergkyrkan, Åbybergsparken och Åbykullen och
ner till Gärdesparken. En annan grön korridor finns utmed Bifrostgatans trafikgrönytor. På grund
av bostadsförtätning och tillfälliga förskolebaracker kommer korridorerna förkortas under 2022.

Övergripande grön- och blåstruktur

Ekosystemtjänster
Bättre lokalklimat och renare luft i stadens centrum tack vare grönstråket StadsparkenÅbybergsparken-Åbykullen. Gatuträd och trafikgrönytor utmed Söderleden, Toltorpsgatan och
Göteborgsvägen bidrar också till att dämpa trafikens miljöpåverkan.
I Gärdesparken finns odling och i
Åbybergsparken och Åbykullen finns
möjlighet till naturupplevelser i vardagen.
Mölndalsån och Balltorpsbäcken bidrar med
dagvattenmottagning och biologisk
mångfald, bla den sällsynta vippskräppan.

Insektshotell vid Mölndalsån
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Tillgänglighet
Stadsdelen har en tillgänglighetsanpassad lekplats.
Boende i området Stallbacken-Idrottsvägen saknar tillgång till bostadsnära park eller natur.
Grönstråket Stadsparken-Åbybergsparken-Åbykullen-Broslättsparken har naturliga
höjdskillnader som begränsar tillgängligheten men det finns också tillgängliga gångvägar med
belysning. Information om grönstråket behöver bli bättre.

Gatuträd och vegetation i trafikområden
Nuläge
Vid Bifrostgatan och Söderleden som omgärdar stadsdelen finns en hel del naturlika planteringar
som skydd mot trafikens störningar. De flesta av genomfartsgatorna i stadsdelen kantas av alléer
och vid Toltorpsgatan och Gamla Kungsbackavägen finns också naturlika planteringar som skydd.
Delar av Bifrostgatans trafikgrönytor kommer att försvinna under 2022 pga. bostadsförtätning.

Trafikgrönytor och alléer
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Beskrivningar
Bifrostgatan
Bifrostgatan är trafikintensiv och går utmed
stadsdelens hela västsida.
Från Göteborgsvägen till Toltorpsgatan finns
bullerplank och planteringar som skiljer
gatan från en cykelväg. Här är mörkt och
igenvuxet.

Göteborgsvägens västra sida

Knarrhögsgatan
Gatan ramas in av uppvuxna lindar och ekar.
Tempelgatan
På båda sidor av gatan finns knuthamlade
lindar. Mellan parkeringen och stadsparken
står en rad av lindar som klippts som häck
på stam och skiljer parken från trafiken.

Cykelväg vid Bifrostgatans plank

Mellan Toltorpsgatan och Frejagatan går
cykelvägen utmed gatan och innanför finns
gräsremsor med en rad silverpilar som
planterades 2008.
Mellan Frejagatan och Frölundagatan
fortsätter cykelvägen utmed gatan. Mellan
gatan och bostadsområdet finns ett brett
skyddsområde med bullervall och
planteringar som håller på att tas bort för
att ge plats för bostadbyggande under 2022.

Tempelgatans knuthamlade lindar

Knutpunkten
Mellan busshållplatser och Göteborgsvägen
finns gräskullar och en fontän.

Vid södra delen av Bifrostgatan finns breda
gräsytor med dungar av busakage och träd.
•

Cykelväg mellan Bifrostplanket och
Hagåkersgatan är mörk och igenvuxen,
upprustning behövs

Knutpunktens fontän

Toltorpsgatan
Gatan ramas in av rejäla trafikgrönytor som
skyddar omgivande bostadsområden från
trafikens störningar. Vid Bågskyttegatan
finns en naturlik plantering utmed gatan. På
östra sidan är det en allé av hörsholmsalmar
och lindar och på västra sidan silverlönnar.

Göteborgsvägen
Gräsremsor och trädplanteringar avskärmar
gång och cykelvägar från biltrafiken på båda
sidor av gatan. Alléträden som planterades
2014 är omväxlande pyramidavenbok,
kärrek och fågelbär. Intill Mölndalsån finns
också en del stora träd som sträcker sig ut
över gatan bla en jättestor kastanj.

Toltorpsgatans hörsholmsalmar
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Åby allé

Frejagatan
Längs gatan finns en allé av stora
silverlönnar. Närmast Bifrostgatan är det
istället en rad av mindre klotlönnar.

Ragnar Thorngrens gata
Cykelbana på östra sidan av gatan med
gräsremsa och allé av naverlönn som
planterades 2014.
Åbyvägen,
Gatan har cykelbana på västra sidan som i
norr har en gräsremsa med naverlönnar,
planterade 2015. På östra sidan av gatan
finns en sträcka där Åbykullens grönområde
kommer intill gatan och vid Broddgatan
finns en större naturlik plantering. Längre
söderut vid Kallblodsgatan finns gräsytor
och en allé av fågelbärsträd omkring
nerfarten till cykeltunneln.

Frejagatans silverlönnar

Frölundagatan
På södra sidan finns en cykelväg som
separeras från gatan med gräsremsor och
en rad av fågelbärsträd som planterades
2013.
•

Idrottsvägen
Cykel och gångbanor finns på båda sidor av
gatan och de omges av breda gräsremsor
och lindalléer. Träden i alléerna hotas av
fällning när nya infarter byggs.

Många träd har dött, återplantering?

Gamla Kungsbackavägen
Runt rondellen vid Mölndals bro finns stora
böljande gräsytor. Längre söderut en
enkelsidig allé av pyramidavenbokar som
planterades 2016. Ännu längre söderut finns
en naturlik plantering mot Norra
Nedanvägsgatan samt alléer av askar från
2001.

Idrottsvägen

Söderleden
Balltorpsbäcken rinner strax norr om
Söderleden och här finns breda områden av
sparad natur och gräsområden.
Trafikverkets bullerplank ramas in av
buskplanteringar.

Gamla Kungsbackavägen

Åby allé,
På norra sidan av gatan finns cykelbana
innanför en gräsremsa med fågelbärsträd
och på södra sidan finns planteringar med
bla svarttallar och ett plank som ska fungera
som skydd för hästallergener från
travbanan. Gatan anlades 2014-2015.

Trafikgrönytor mellan Söderleden och S Nedanvägsgatan,
foto från Google maps
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Stadsdelscentrum och aktivitetsplatser
Nuläge
Det finns fyra stadsdelscentrum: Mölndals innerstad, Jungfruplatsen, Åby centrum och Åby
sittplats. De ligger väl placerade och har bra innehåll.
Näridrottsplats finns vid Åby och det finns tre stadsdelslekplatser; Flygelleken, Prytzgatans
lekplats och Stadsparkens lekplats. Fem kvarterslekplatser ligger jämnt fördelade över
stadsdelen. Dock finns inga allmänna lekplatser i Stallbacken-området.
En odlingsplats, två hundrastgårdar, tre utegym, en discgolfbana och fyra boulebanor finns.
Hälsans stig går genom centrala Mölndal och vid Idrottsvägen finns ett elljusspår.

Aktivitetsplatser och centrum
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Beskrivningar
Stadsdelscentrum, näridrottsplatser och lekplatser beskrivs uppdelat i stadsdelens fyra
delområden. Övriga aktivitetsplatser beskrivs sedan gemensamt för stadsdelen.

Beskrivningar Bosgården
Stadsparkens lekplats

Stadsdelscentrum
Mölndals innerstad
Torg och gågator byggdes om i samband
med byggande av ny galleria 2018-19. Här
finns ett stort utbud av service och närhet
till kollektivtrafik av flera slag.

Kvarterslekplatser
Hagåkersleken
Stor gungställning med sex gungor,
klätterställning med rutsch, sandlåda,
balanslek och den speciella ”Televinken”karusellen finns här.

Mölndals torg

Näridrottsplats
saknas

Hagåkersleken

Torallaleken
Lekplatsens gungor, klätterställning och
sandlåda ligger inbäddade i grönska.

Stadsdelslekplatser
Stadsparkens lekplats
En ny lekplats med mycket innehåll byggs
under 2021 och 2022.

Torallaleken

Närlekplatser
saknas
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Beskrivningar Solängen
Stadsdelscentrum
Jungfruplatsen
Vid torget finns sittplatser och en
blomsterplantering. Busshållplats finns vid
Toltorpsgatan och det finns en del service
vid torget i form av pizzeria, kiosk och
vårdcentral.

Flygelleken

Kvarterslekplatser
Solängsparkens lekplats
Lekplatsen har sandlåda och lekhus med
rutsch för mindre barn, gungor, balanslek,
bordtennisbord och basketmål för de större
barnen. På gräsmattan finns ett fotbollsmål.

Jungfruplatsen

Näridrottsplats
Saknas
Stadsdelslekplatser
Flygelleken
Lekplatsen har förutom den vanliga
utrustningen som sandlåda, gungor och
rutschbana också boulebana, inlinesbana
och fotbollsmål på gräsmattan. Det går
också fint att cykla runt på de slingrande
gångarna.
•

Solängsparkens lekplats

Närlekplatser
Saknas

Önskemål om upprustning, ny rutsch,
temalekplats

Beskrivningar Åby
Stadsdelscentrum
Åby centrum
Vid det lilla torget finns bland annat
matbutik och pizzeria och sittplatser vid en
fontän. Busshållplats finns en bit bort vid
Norra Nedanvägsgatan.

Näridrottsplats
Åby näridrottsplats
Näridrottsplatsen har något för alla åldrar;
boulebana, konstgräsplan, inlinesplan och
en hinderbana. Dessutom finns löparbana
med längdhoppsgrop och en trappa som
kan användas som scen eller som sittplats.
Vid dåligt väder finns en paviljong med tak
att söka skydd i.

Torget vid Åby centrum

Åby näridrottsplats
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Stadsdelslekplatser
Prytzleken
Lekplatsen som är tillgänglighetsanpassad
har sandlåda, gungor, klätterställning med
rutsch och snurr- och balanslek. Fotbollsmål
och en labyrint av bambu på gräsmattan.
•

Åbykullens lekplats
Det här är en äventyrligare lekplats än de
flesta andra. Ett klättertorn med spännande
tubrutsch, en klätterställning med nät att
hänga i och en ”trollhåla” inbjuder till
utmanande lekar för alla åldrar. Sedan kan
leken fortsätta ut i Åbykullens vilda natur.

Önskemål om plats med tak

•

Kan utvecklas mer för att räcka till för
ökat antal boende

Prytzgatans lekplats

Kvarterslekplatser
Sadelgatans lekplats
Här finns sandlåda, gungdjur och lekhus
med rutsch för de små och gungor för alla.
De större barnen kanske uppskattar
klätterställning och vippgunga i tuffare
metalldesign.

Åbykullens lekplats

Närlekplatser
Saknas

.

Sadelgatans lekplats

Beskrivningar Stallbacken
Åby sittplats

Stadsdelscentrum
Åby sittplats
Runt torget finns bland annat café med
uteservering, pizzeria och busshållplats.
Torget är utformat med granithällar som
golv, har sittplatser, perenn-planteringar,
träd och några små fågelbad.

Näridrottsplats och lekplatser
Saknas

13

GRÖNPLAN CENTRALA MÖLNDAL rev 2022-01-12

Beskrivningar för hela stadsdelen

Badplatser
Saknas

Åby näridrottsplats utegym
Utegymmet flyttas och byggs om under
2021 och 2022.

Hundrastgårdar
Jungfrustigens hundrastgård
Hundrastgården består av en mindre och en
större avdelning. Den ligger mellan
Jungfrustigens förskola och Fässbergskolan
och är ca 1 600 m2 stor.

Idrottsvägens utegym
Utegymmet ligger i anslutning till
elljusspåret och förvaltas av Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Idrottsvägens utegym
Jungfrustigens hundrastgård

Mindre spontanidrott
Åbybergsparkens discgolfbana
Banan som går runt Åbybergsparken och
Åbykullen innehåller nio korgar.

Nedanvägsgatan hundrastgård
Ligger mellan Södra Nedanvägsgatan och
Balltorpsbäcken och består av två
avdelningar. Rastgården är mycket
välbesökt och är ca 2 700 m2 stor.
•

Önskemål om högre staket

Discgolfbana
Nedanvägsgatans hundrastgård

Vänortsplatsens boulebana
Ligger i Bosgården i Vänortsplatsens park.

Motionsplatser/utegym
Stadsparkens utegym
Utegymmet ligger bredvid glasskiosken i
parken.

Aktivitetens boulebana
Denna välbesökta boulebana ligger intill
Aktiviteten och förvaltas av Kultur- och
fritidsförvaltningen
Flygelparkens boulebana
Ligger intill Flygelleken.
Åby näridrottsplats boulebana
Ligger på näridrottsplatsen.

Stadsparkens utegym
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Hälsans stig, natur och kulturstigar
etc
Hälsans stig
Går genom stora delar av centrala Mölndal;
Bifrostgatans cykelväg, Vänortsgatan,
utmed Mölndalsån, Stadsparken, Storgatan,
Amaryllisgången, Åbykullen, Frejagatan.

Odlingar
Gärdesparkens odling
Gärdesparkens grusplan som inte längre
används till bollspel har fått odlingslådor
som är mycket populära. Föreningen Odla i
Åby har hand om platsen.

Idrottsvägens elljusspår
Motionsspår med belysning som går söder
om Idrottsvägen runt Åbyvallen och den
nerlagda campingens område, ca 2 km.
Förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Odling i Gärdesparken
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Parker och naturområden
Nuläge
Mölndals stadspark ligger vid Stadshuset. De två stadsdelsparkerna Åbybergsparken och
Åbykullen ligger i förlängningen av stadsparken söder om Fässbergskyrkan.
Fjorton bostadsnära parker av olika storlek finns fördelade över området. Stallbacken saknar
parker. Det finns inga naturområden i stadsdelen men stråket Åbybergsparken och Åbykullen
innehåller mycket sparad natur.

Parker och naturområden samt barriärer
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Analys utifrån riktvärden
Idrottsvägen, Göteborgsvägen, Gamla
Kungsbackavägen

Tillgång till park eller natur inom
300 meter från bostaden
Bostadsområdena i centrala Mölndal delas
av barriärerna, Toltorpsgatan, Brogatan,
Frölundagatan och Åbyvägen så att fyra
delområden bildas: Bosgården, Solängen,
Åby och Stallbacken.

Tillgång till stadsdelspark inom 1
km från bostaden
Alla har tillgång till någon av
stadsdelsparkerna.

Boende i området Stallbacken saknar
tillgång till park eller natur. Övriga områden
har tillgång till bostadsnära parker.

Tillgång till stadspark
Stadsparken i Mölndal ligger inom 30 min
med kollektivtrafik.

Barriärer
Runt stadsdelen: Bifrostgatan, E6,
Söderleden, järnvägen

Tillgång till närströvområde eller
friluftsområde inom 2 km
Safjället, Ängårdsbergen eller Peppareds
närströvområde ligger inom räckhåll för alla.

Inom stadsdelen:
Trafikintensiva gator: Toltorpsgatan,
Brogatan, Frölundagatan, Åbyvägen,

Beskrivningar av parker
Parkerna beskrivs uppdelat i stadsdelens fyra delområden.

Beskrivningar av parker Bosgården
Parken rymmer stora träd av olika slag,
vidsträckta gräsmattor, slingrande
grusgångar, en liten lekplats en damm samt
blomsterrabatter som förändras över
årstiderna. Utegymet och glasskiosken som
tillkom 2016 har inneburit att många fler
använder parken.

Stadspark
Stadsparken
Stadsparken börjar med Stadshusplan i
öster, fortsätter med parken väster om
Stadshuset och sträcker sig uppför backen
mot Fässbergskyrkan.

•
•

Stadshusplan som förvaltas av SLF’s
fastighetsavdelning är stadens finrum med
torgyta, färgrika blomsterrabatter,
sittplatser och fontän.

•

Upprustning av parken pågår 2021-22.
Hitta sätt att göra parken attraktiv
även på vintern.
Önskemål om boule och minigolf

Stadsparken i snö
Stadshusplan
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Stadsdelspark
saknas

Hagåkersparken
Planteringar och träd ramar in den lilla
parken som innehåller en stor lekplats.

Bostadsnära parker
Å-parken
Längs Mölndalsån finns uppvuxna träd och
gräsmattor av varierande bredd. För att få
mer kontakten med vattnet byggdes 2019
en gångväg och sittplatser längs ån.
Förnyelse av trädbeståndet påbörjades
samtidigt.

Hagåkersparken

Torallaparken
Lummig park med uppvuxna träd, böljande
gräsmattor, ombonade sittplatser och en
lekplats.
Åparken

Kulparken
Mellan motorvägen och Ågatan finns en
park som anlades 2018. Den ligger delvis på
vattenverkets tomt och som ett minne från
reningsverkstiden finns en rostig stålkula
kvar.

Torallaparken

Bosgårdsparken
Plant och öppet område med gräsmattor
som kompletterades med träd och
sittplatser 2019.

Här finns sittplatser intill rabatter med
fjärilsväxter och en stor blomsteräng med
träd.
•

Fler åtgärder för biologisk mångfald tex
sandbäddar för bin

Bosgårdsparken innan trädplantering

Fickparker
Vänortsgatans fickpark
I norra delen av Vänortsgatan är det
gångfartsgata och här finns planteringar och
sittplatser som ska göra platsen trevligare.
Läget är skuggigt och blåsigt.

Kulparken på kvällen

Vänortsplatsen
Park med flera perenn- och rosplanteringar,
sittplatser och en boulebana.

Vänortsplatsen
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Vänortsgatans fickpark

Biskopsbogatans fickpark
Ett litet torg med perennplanteringar i
upphöjda murar. Halva torgytan ägs av
bageributiken innanför.
•

Upprustning i samarbete med butiken
behövs. Sittplatser?

Biskopsbogatans fickpark

Beskrivningar av parker Solängen
Flygelparken

Stadsdelspark
saknas

Solängsparken
Parken ramas in av häckar och en rad stora
almar. Sittplats med perennplantering,
grusgångar gräsmattor och en lekplats finns
här.

Bostadsnära parker
Jungfruparken
Uppvuxna träd ger grönska och skugga längs
Jungfrustigen och det finns tre platser med
bord och bänkar och perennplanteringar. En
större gräsmatta för bollspel, hundrastgård
och en pulkabacke ryms också i parken.
•

Upprustning och mer innehåll skulle
kunna göra parken till en stadsdelspark
Solängsparken

Aktivitetens park
Stora gräsmattor som ramas in av alléerna
på Toltorpsgatan och Frejagatan.
Sittplats längs Jungfrustigen

Fickparker
Saknas

Flygelparken
Parken består av stora gräsmattor och en
lekplats med inlinesbana samt en
boulebana.
•

Upprustning behövs för att göra
tydligare entréer och gångstråk.
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Beskrivningar av parker Åby
Stadsdelspark
Åbybergsparken
Parken ligger i anslutning till Mölndals
innerstad och har gångvägar för
promenader, utsiktsplatser, gräsmattor och
skogsområden med bla bok och ek. Här
fanns förr en utescen för artistuppträdanden och allsångskvällar2.
•
•

Bostadsnära parker
Prytzparken
I parken finns lekplats, sittplats med
perennplantering, uppvuxna träd och gräsmattor och allt ramas in av buskplanteringar
mot gatorna.

Sittplatsen vid Frölundagatan behöver
rustas upp.
Ta fram information om parkens
historia och visa upp.
Prytzparken

Bäverparken
Parken ligger utmed Mölndalsån från
Baazgatan till Åbromotet. En stig leder
utmed vattnet och det finns flera sittplatser
och en grillplats. Trots närheten till
trafikerade vägar kan man uppleva lugn och
höra vattnets porlande. Det finns bävrar i
området.

Vägen upp till Åbybergsparken

Åbykullen
Ligger mellan Åbybergsparken och Åby
näridrottsplats och har potential att
användas av många närboende. Gångvägar,
sparad natur och stora gräsmattor samt en
spännande lekplats innebär att det finns
något för alla åldrar.
•

Öka information och tillgänglighet till
parkstråket Åbybergsparken-Åbykullen

Bäverparken

Sadelgatans park
Parken som ligger i mellan radhuslängor
består av plana gräsmattor med en lekplats.
Gärdesparken
Parken ligger mellan Katrinebergsskolan och
Gärdesängens förskola och består av stora
gräsmattor och en stor grusplan med
odlingslådor i västra delen.

Åbykullen

2022 finns planer på att sätta upp
förskolebaracker över halva parken.
•

2

Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2011
Dans, sång och musik
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Fickparker
Saknas

Beskrivningar av parker Stallbacken
Bostadsområdet saknar parker

Beskrivningar av naturområden
Friluftsområden
Saknas

Bostadsnära natur
Saknas

Närströvområden
Saknas
Skolskogar
Åbykullens skolskog används av
Katrinebergsskolan och flera förskolor i
närheten.

Åbykullens skolskog
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Förslag på åtgärder
Värna om hotade platser
Den gröna korridoren Stadsparken – Åbybergsparken – Åbykullen – Åby näridrottsplats är
mycket viktig att bevara för att ge boende i centrum tillgång till grönska.
Stadsparken behöver bevaras i sin ursprungliga storlek för att inte tappa värdet som stadens
viktigaste park.
Idrottsvägens biotopskyddade alléer hotas av fällning när nya infarter görs.

Stora projekt, på lång sikt
Tillgänglighetsanpassa fler lekplatser tex Flygelleken som är stadsdelslekplats.
Lekplats och park saknas i Stallbacken.
Stadsparken
•
•
•

Upprustning av parken pågår 2021-22.
Hitta sätt att göra parken attraktiv även på vintern.
Önskemål om boule och minigolf

Biskopsbogatans fickpark
•

Upprustning i samarbete med butiken behövs. Sittplatser?

Jungfruparken
•

Upprustning med tillförande av mer innehåll skulle kunna göra parken till en stadsdelspark

Å-parken
•

Fortsätt förnyelse av trädbestånd.

Flygelparken och Flygelleken
•
•

Upprustning behövs för att göra tydligare entréer och gångstråk.
Önskemål om upprustning, ny rutsch, temalekplats

Mindre projekt
Åbybergsparken
•
•

Sittplatsen vid Frölundagatan behöver rustas upp.
Ta fram information om parkens historia och visa upp.

Åbykullen lekplats
•

Kan utvecklas mer för att räcka till för ökat antal boende

Åbykullen och Åbybergsparken
•

Mer information och ökad tillgänglighet

Cykelväg mellan Bifrostplanket och Hagåkersgatan
•

mörk och igenvuxen, upprustning behövs

Gärdesplan
•

Vad ska göras med rester fråntidigare idrottsplats hoppgropar etc

Frölundagatan
•

Många träd har dött, återplantering?

Prytzleken
•

Önskemål om plats med tak

Kulparken
•

Fler åtgärder för biologisk mångfald tex sandbäddar för bin
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Planeringsprinciper
En sammanhängande
grönstruktur
Viktiga ekosystemtjänster
Tillgängliga parker och
naturområden
Gatuträd och vegetation i
trafikområden
Stadsdelscentrum och
aktivitetsplatser

Gröna kilar och korridorer binder
ihop grönstrukturen.
Ekosystemtjänster tas tillvara,
biologisk mångfald prioriteras.
Fysiska, kunskapsmässiga och
ekonomiska hinder ska minskas
Vackra och tydliga gaturum med
bättre klimat
Attraktivt centrum och varierat
utbud av aktivitetsplatser

Riktvärden för park- och naturområden
Bostadsnära park eller
natur
Stadsdelspark
Stadspark
Närströvområde eller
friluftsområde
Fickpark
Skolskog

Minst 0,2 ha, 300 meter från
bostad.
Minst 1 ha, 1 km från bostad,
minst en per stadsdel
Minst 2,5 ha, 30 min med
kollektivtrafik, en per kommundel
Minst 10 ha/35 ha,
2 km från bostad
Kompletterar parker
Tillgång för alla låg- och
mellanstadieskolor

Förkortad version av planeringsprinciper och riktvärden. Läs mer i Grönplan Mölndal
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