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Inledning
Parkprogrammet är framtaget för a   tydliggöra 
vilka mål och visioner som fi nns för Jönköpings 
kommuns parker. Genom a   ta fram övergripande 
strategier för hur parkerna ska utvecklas kan 
dokumentet fungera som e   planeringsunderlag i 
stadsplaneringen. Y  erligare e   planeringsunderlag 
för det gröna är Grönstrukturplanen som redovisar 
den övergripande grönstrukturen i kommunen. 
Parkprogrammet ska fungera som e   komplement 
 ll grönstrukturplanen.  

Parkprogrammet ska ge en översiktlig syn på 
hur den allmänna och planlagda grönstrukturen 
ska planeras och utvecklas. Det ska också visa 
hur grönstrukturen ser ut idag och vad som har 
förändrats genom åren. De mer konkreta förslagen 
för hur parker och grönområden ska utvecklas 
redovisas i parkplaner. Även en trädplan ska tas 
fram för a   kunna ge träden e   bä  re skydd och 
ge råd kring hur de ska behandlas på bästa sä  . 
Parkprogrammet, parkplanerna och trädplanen är 
dokument som kommer a   komple  era varandra.  
Parkprogrammet är  ll för både tjänstemän och 
poli  ker men också för allmänheten som vill veta 
mer om grönområdenas utveckling. 

Tekniska kontoret har få   i uppdrag av Tekniska 
Nämnden a   ta fram e   Parkprogram. Tekniska 
Nämnden tog fram en poli  sk arbetsgrupp som har 
varit delak  g under arbetets gång. Arbetsgruppen 
har träff ats vid e   par  llfällen och diskuterat 
parkprogrammets innehåll.  

Parkprogrammet har varit ute på remiss och har 
reviderats en del e  er inkomna synpunkter. Kartor 
och analyser är framtagna i ArcGIS. 

Jönköping är en av Sveriges 10 största kommuner, 
med e   invånarantal på 135 297 personer år 2016. 
I Jönköpings kommun är befolknings  llväxten hög, 
ca 1 000 invånare per år. I kommunen som  ll 
ytan är ca 1 500 km² fi nns både större och mindre 
tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och 
många sjöar och va  endrag.

Kommunen växer genom både förtätning och 
utbredning. Därför är det vik  gt a   de parker som 
fi nns har en hög standard och u  ormas för a   
klara en mer intensiv användning då fl er ska ny  ja 
samma yta. Befolkningen i Jönköpings kommun 
ökar varje år och då behövs mer hållbar parkmark 
med bra kvalitet. När städer förtätas bör de gröna 
ytorna bevaras och inte bebyggas. Det är också 
vik  gt a   det planeras för fl er grönområden på 
de platser där staden breder ut sig. För a   kunna 
planera var det behövs nya grönområden eller var 
grönområden ska bevaras är det vik  gt a   frågan 
tas upp  digt i planeringen. 

Jönköping har poten  al a   utvecklas  ll en omtalad 
parkstad. En god  llgång på parker och grönområden 
med olika kvaliteter för kommuninvånarnas 
olika behov bidrar  ll en bä  re folkhälsa och en 
hållbar stad. Grönska i staden har många vik  ga 
funk  oner för klimatet. Det bidrar  ll exempel  
med dagva  enhantering och lu  rening samt a   
det kan minska problem med klima  örändringar. 
Grönska är vik  gt och har stor betydelse både för 
staden och för dess invånare. Naturen är dessutom 
en rekrea  v miljö där människor kan fi nna lugn och 
hjärnan kan återhämta sig från stress. 
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Begrepp
Parkmark: 
- mark som är planlagd som park
- anlagd mark med planterad vegeta  on
- har en intensiv skötsel

Naturmark:
- mark som är planlagd som natur 
- har naturligt uppkommen vegeta  on
- har en extensiv skötsel

Grönområde:
- e   samlingsbegrepp för mark i bebyggelse som 
inte täcks av byggnader eller hårdgjord beläggning 
- kan vara både park, klippta gräsytor och 
naturområden

Tätortsnära skog:
 - natur och skogsmark nära tätorten som inte är 
planlagd

Avgränsning
De ytor som behandlas i parkprogrammet är 
kommunalägd mark som är detaljplanelagd som 
Park- eller Naturmark. Gräsytor längs med vägar 
och i rondeller ingår inte programmet då de inte 
räknas som vistelseytor. För övrig kommunalägd 
icke planlagd natur- och skogsmark fi nns e   
enskilt program (Program för Jönköpings kommuns 
skogar).

Fram  dsvisionerna har baserats på 
utbyggnadsstrategin och pågående detaljplaner. I 
avståndsanalysen är det enbart mark inom planlagt 
område som ingår. 

Mer informa  on om parker, natur, stadsmiljö och 
frilu  sliv kan bland annat hi  as i dessa dokument:

• Belysningsprogram
• Grönstrukturplan
• Handlingsprogram för trygghet och säkerhet
• Naturvårdsprogram
• Program för frilu  slivsfrågor 
• Program för Jönköpings kommuns skogar
• Stadsbyggnadsvisionen
• Stadsmiljöprogram
• Åtgärdsprogram mot buller
• Översiktsplanen

Mer informa  on
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Visioner

Få fl er kommuninvånare ut i våra parker

Alla ska ha nära  ll e   grönområde

Ha en hög kvalitet på våra parker

Rekrea  v kommun

Minst 25 kvm parkmark per person

Bevara och belysa de historiska inslagen 
i kommunens parker

Bevara och utveckla kommunens trädbestånd

Jobba för en hållbar och grön stad

Levande parker
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Grönskans posi  va eff ekter

Avstånd
Avståndet  ll e   grönområde har stor betydelse 
för hur o  a människor besöker det. Det fi nns också 
en koppling mellan avstånd  ll grönska och stress. 
Forskning visar a   det fi nns e   posi  vt samband 
mellan hur o  a och hur länge människor vistas 
i naturen och a   hjärnan kan återhämta sig från 
stress eller mental trö  het. De stressrelaterade 
sjukdomarna har ökat och blivit e   stort problem 
i världen. Om människor har e   kort avstånd  ll 
grönområden borde det generera i fl er besök som 
kan minska stress. 

Barn och utevistelse
En vistelse i naturen har många fördelar både för 
gamla och unga. E   exempel på det är forskare som  
har studerat barns utelek på två olika förskolor 
med olika utomhusmiljöer under e   års  d. Den 
ena utemiljön var naturpräglad och den andra 
var i stadsmiljö. Resultatet blev a   barnen i den 
naturpräglade miljön var friskare, hade en mer 
varierad lek, bä  re koncentra  onsförmåga och 
bä  re motorik. Barnens lek i stadsmiljön bestod 
mestadels av a   cykla och a   plocka upp sakerna 
e  er leken. Barnen hade inte möjlighet a   komma 
 ll e   djupare stadium i leken och bristen på 

varia  on ledde ibland  ll konfl ikter.  

Stadsnära natur
En grön stad har många posi  va aspekter både för 
staden i sig och för dess invånare. Den stadsnära 
naturen bör uppmärksammas och stärkas e  ersom 
den inte bara har stora biologiska värden utan också 
sociala värden. Huvuddelen av Sveriges invånare 
bor i städer och människor idag jobbar längre 
och har mindre fri  d. Därför är den lä   llgängliga 
naturen väldigt vik  g både i nu  d och i e   
fram  dsperspek  v. I dagens samhälle där fl er och 
fl er känner sig stressade kan e   besök i naturen 
göra a   känslan av stress minskar.

Mental trö  het
Den urbana miljön och all informa  on i samhället 
trö  ar ut hjärnan. Viss informa  on är vik  g a   
uppfa  a medan annan informa  on kan vara 
överfl ödig och onödig.  Det kan vara svårt för hjärnan 
a   hantera och sortera ut vilken informa  on som 
fak  skt är nödvändig och vik  g och därför trö  as 
hjärnan ut mentalt.  När hjärnan ska fokusera, 
sortera informa  on och lösa uppgi  er används en 
riktad koncentra  on. Den riktade koncentra  onen 
blir u  rö  ad av  ll exempel trafi kskyltar och buller 
och då behöver den återhämtning. När hjärnan 
behöver återhämtning använder den sig av spontan 
uppmärksamhet och fascina  on vilket inte kräver 
någon koncentra  on. För a   på bästa sä   bota 
mental trö  het måste man ta sig bort från det som 
gör a   man blir mentalt trö  . Då naturen är rik på 
saker och upplevelser som fascinerar är det e   bra 
ställe a   vistas i för den som är mentalt u  rö  ad.
 
När hjärnan är mentalt utma  ad kan människor bli 
impulsiva, ha svårt a   fokusera och ha svårt a   ta 
in vik  g informa  on vilket kan leda  ll a   misstag 
görs. Symptomen på mental utma  ning kan vara 
dåligt humör och trö  het. Då utma  ningen inte 
är relaterad  ll det fysiska utan  ll människans 
psyke och fokus kan fysisk ak  vitet hjälpa mot den 
mentala trö  heten.

”Den tätortsnära naturen ligger nära 
människor och ny  jas därför mer 
frekvent än områden som ligger 

längre bort.” 
(Naturvårdsverket, 2006, s 5).
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Äldre och utomhusvistelse
Även de äldre återhämtar sig bä  re utomhus. 
Äldres koncentra  onsförmåga, puls och blodtryck 
förbä  ras e  er en  mmas avkoppling utomhus 
jämfört med vila inomhus.

Snabbare  llfrisknande 
Det har gjorts forskning på pa  enter som har 
återhämtat sig e  er samma typ av opera  on men 
ha   olika utsikter från si   sjukhusfönster. Den ena 
gruppen pa  enter hade utsikt mot en tegelvägg och 
den andra hade utsikt mot några lövfällande träd. 
Forskningen visade a   de pa  enter som hade utsikt 
mot träden blev friska snabbare och de behövde 
inte heller lika mycket smärts  llande mediciner. 
Dessutom fi ck de mindre komplika  oner och var på 
bä  re humör.

Naturens olika egenskaper
Människor söker olika egenskaper när de vistas 
i urbana grönområden.  Egenskaperna är natur, 
kultur, utsikter, socialt, utrymme, artrikt,  llfl ykt 
och lugn. Generellt vill människor främst ha lugn, 
utrymme, natur, artrikedom,  llfl ykt, kultur, utsikter 
och sist den sociala biten. Personer som är stressade 
har en annan ordning bland egenskaperna, för dem 
är  llfl ykt och natur de vik  gaste egenskaperna då 
de söker sig  ll de platser där de kan återhämta sig 
bäst. 

Bä  re klimat
Urban grönska kan också bidra med många 
posi  va eff ekter för en stads lokalklimat. Träd och 
grönområden kan bidra  ll en naturlig och eff ek  vare 
dagva  enhantering. Träden fångar upp  par  klar 
och renar lu  en. Rä   placerade träd kan också ge 
vindreducering. Grönska utjämnar temperaturer 
och kan bidra  ll a   extrema temperaturhöjningar 
i städerna undviks. Genom a   bevara, sköta och 
utveckla de naturvärden som fi nns gynnas den 
biologiska mångfalden  vilket leder  ll e   långsik  gt 
hållbart samhälle där människor har  llgång  ll en 
upplevelserik och varia  onsrik natur.  
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Hållbar utveckling

Det fi nns två olika defi ni  oner av vad den 
ekonomiska hållbarheten innebär:
I den första defi ni  onen är ekonomisk hållbarhet 
en ekonomisk utveckling som inte bidrar  ll några 
nega  va konsekvenser för varken den sociala eller 
ekologiska hållbarheten. I den andra defi ni  onen 
är en ekonomisk hållbarhet lika med ekonomisk 
 llväxt som då bara är hållbar så länge kapitalet 

ökar totalt sä  .   
www.kth.se 2014-12-29

Då hållbar utveckling handlar om a   alla värdena 
ska vara i balans stämmer den första defi ni  onen 
mer in i tänket kring hållbar utveckling.

Övergripande handlar de sociala värdena 
om rä  visa, rä   gheter, makt, välstånd och 
välbefi nnande. Men också om människors hälsa, 
miljö, livslängd och utbildning. Defi ni  onen av de 
sociala värdena kan variera i olika situa  oner och 
skilja sig åt rent prak  skt. www.kth.se 2014-12-29

Mer konkret kan de sociala värdena handla om 
möten mellan människor. A   det är lä   och 
 llgängligt a   ta sig  ll platser. Genom mötesplatser, 

ak  viteter, sport och lek kan olika kulturer mötas.

I dagens samhällsplanering läggs det mycket fokus 
på hållbar utveckling och på a   bygga hållbara 
städer. För a   uppnå en långsik  g hållbar utveckling 
krävs det a   de sociala, ekologiska och ekonomiska 
värdena är i balans. Dock fi nns det olika sä   a   
tänka kring hur balansen ska uppnås.  

Över häl  en av alla människor på jorden bor idag 
i städer och andelen  ökar. 70 % beräknas vara 
bosa  a i städer om bara några år  onden. Sam  digt 
är städerna en växande miljöbelastning och de står 
för över 70 % av de globala koldioxidutsläppen. För 
a   motverka de  a behöver det byggas hållbara och 
klimatsmarta städer. 

A   naturen är i balans är en förutsä  ning för 
människans överlevnad. Därför bör de ekologiska 
värdena vara grunden i en hållbar samhällsplanering 
och värderas före sociala och ekonomiska värden. 
Tradi  onellt se   är det o  a de ekonomiska värdena 
som styr vid expolateringar och byggna  oner, vilket 
kan bero på a   de ekonomiska värdena är lä  are 
a   räkna på. A   de ekonomiska värdena dominerar 
kan leda  ll en obalans, vilket i sin tur gör det 
svårare a   uppnå e   hållbart samhälle. Under 
senare år har det tagits fram beräkningsmodeller 
för gröna värden och ekosystemtjänster, vilket gör 
det lä  are a   jämföra rent ekonomiskt. Det kan, 
i kombina  on med a   de sociala och ekonomiska 
värdena uppmärksammas allt mer, bidra  ll a   
uppnå en balans mellan de olika värdena.

Sociala värden

Ekonomiska värden

Ekologiska värden

Sociala värden

Ekonomiska värden

Ekologiska värden
De ekologiska värdena handlar om hela jordens 
ekosystem. För a   uppnå en ekologisk hållbarhet 
krävs det a   klimatsystemen är stabila och a   lu  en 
va  net och jorden bibehåller en god kvalitet. Den 
biologiska mångfalden gynnas genom en mångfald 
av habitat och arter.  www.kth.se 2014-12-29

Ekosystemtjänster sker hela  den varje dag genom 
a   lu  en och va  net renas från föroreningar samt 
a   blommor pollineras och bildar frukter, frön och 
bär.  ”Urban grönska och va  en bidrar  ll en god 

livsmiljö för människor men gynnar också den 
biologiska mångfalden och ger andra posi  va 

miljöeff ekter.” www.wwf.se 2014-12-29
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Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är e   begrepp som forskare 
började använda mer frekvent för några år sedan. 
Ekosystemtjänster kan delas in i fem kategorier 
och varje kategori är nödvändig för jordens och 
människornas överlevnad.

Ekosystemtjänsterna gynnar alltså människan och 
påverkar vårt välmående och våra livsvillkor. För 
a   ha e   fortsa   rent va  en,  llgång  ll rekrea  v 
natur, mindre par  klar i lu  en vi andas och en 
jord som går a   odla mat på behöver vi värna om 
naturen och ekosystemtjänsterna.  

Begreppet ekosystemtjänster har också tagits 
fram för a   kunna ge exempel på vad en förlust av 
någon av dessa funk  oner kan få för konsekvenser 
för kommande genera  oner. I vissa fall går det 
också a   beräkna vad det kostar a   ersä  a en 
ekosystemtjänst med mänskligt arbete. A   göra 
kostnadsberäkningar kan dock vara olämpligt 
då många av ekosystemtjänsterna påverkar och 
gynnar varandra och försvinner en tjänst kanske 
det påverkar  o andra tjänster. 

Det pågår just nu e   arbete med a   utreda 
hur Jönköpings kommun ska jobba med 
ekosystemtjänster. 

1. Va  en- och näringscykler är en del av de 
stödjande ekosystemtjänsterna. De fungerar som 
en grund och behövs för a   alla andra tjänster ska 
fungera.  

Stödjande ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster
2. Pollinering, va  en- och lu  rening är 
ekosystemtjänster som reglerar. Det är också 
funk  oner som är väldigt vik  ga för överlevnad. 

Kulturella ekosystemtjänster
3. Ekosystemtjänster som påverkar människors 
hälsa posi  vt handlar om det este  ska, 
rekrea  onsmässiga och kulturella. Det påverkar det 
känslomässiga välbefi nnandet. 

Bevarande ekosystemtjänster
5. Det fi nns också en ekosystemtjänst som handlar 
om bevarande av  ll exempel biologisk mångfald. 
Det fi nns väldigt många arter och man inte vet vad 
alla arter har för funk  on eller om de deltar i någon 
vik  g process. Därför är det vik  gt a   bevara den 
biologiska mångfalden.  

Försörjande ekosystemtjänster
4. Mat och olika material är de ekosystemtjänster 
som försörjer oss. Dessa tjänster är e   resultat av 
de andra tjänsterna.  

 ”I den hållbara staden är ekosystemtjänster både 
i och utanför stadskärnan en nyckel  llgång som 
står för en mångfald av värden: miljömässiga, 
ekonomiska, sociala, kulturella. Urban grönska 
och va  en av hög kvalitet ger fl erfaldiga eff ekter 
för biologisk mångfald, klimatreglering, ökad 

folkhälsa och livskvalitet. ” 
www.wwf.se 2014-12-29 
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Park- och kulturhistoria

Rådhusparken
Ursprungligen har området vid Rådhusparken 
 llhört fästningsområdet för Jönköpings slo  . 

Parken anlades under 1860 -talet. Rådhusparken 
har under hela 1900-talet varit känd för sina 
planteringar. Några Lindar och Almar i parken är 
mellan 145-155 år gamla. Runt om parken fi nns det 
vackra byggnader som hör ihop med strukturen i 
parken vilket också bidar  ll parkens karaktär. 

Jönköping grundades 1284 men människor har 
bo   i området sedan stenåldern. Många vägar 
möts i Jönköping och det gjorde a   platsen blev 
en handelsplats. Storleken på Jönköping under den 
här  den skulle kunna jämföras med en by idag. 

Parktradi  onen  i  Jönköping går  llbaka  ll   1840-
talet. I samband med industrialismen och stadens 
utbredning anlades parker och gatuplanteringar. 
Genom historien har olika  dsepoker ge   olika 
u  ryck åt parker och trädgårdar.  När städer bildats 
och växt fram har de o  a expanderat runt träd och 
skogar som har integrerats med staden och sedan 
blivit vik  ga parker. 

De fl esta parkerna i centrala Jönköping anlades 
mellan slutet av 1800-talet och mi  en av 1900-talet. 
Dessa parker är o  a integrerade med historiska 
byggnader vilket skapar e   samspel mellan park 
och kulturhistoria. Kulturmiljön har en rekrea  v 
funk  on och är en del i den hållbara utvecklingen. 

”Parkernas och planteringarnas funk  on 
och ändamålsenlighet i staden har varit 

en av förutsä  ningarna för a   
erhålla en iden  tet. ” 

(Jönköpings parker, 1991)

Rosariet
Rosenlunds rosarium invigdes år 1978 med e   
rossor  ment på 115 olika namnsorter. Sedan dess 
har Rosariet utvecklats, byggts ut och fl er rossorter 
har  llkommit. Rosariet är e   populärt besöksmål 
och det är känt långt utanför Jönköpings gränser. 
Rosariet ligger i anslutning  ll Rosenlunds herrgård   
och Posses Park där en stor restaurering av både 
byggnaden och parken pågår. 

Jönköpings stad har vuxit mycket sedan mi  en av 
1900-talet och många nya områden har  llkommit.  
I dessa områden har det också  llkommit nya parker 
och grönområden. Många av dessa är stora parker 
med landskapskaraktär. 
  
A   det under 2000-talet har förtätas i centrala 
Jönköping märks tydligt. Det byggs på många platser 
och strukturen blir tätare. Mellan 2000-2016 har 
det  llkommit tre nya parker i centrala Jönköping 
och antalet invånare ökar i en allt snabbare takt. En 
växande befolkning innebär e   större besökstryck 
på befi ntliga parker och grönområden. Därför bör 
även andelen park och grönområden öka för a   
klara en större antal besökare.
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-1949

1950-1999

2000-2015

Jönköping och Huskvarna

Gränna

Mål:
Belysa de kulturhistoriska aspekterna i parker och 
parkplaner. 

Kartorna visar under vilken  dsperiod parkerna 
anlades. Parkernas placering följer  ll stor del 
utbredningen av staden. 

Hur staden har byggts ut och vad som har varit 
modernt har även påverkat parkernas struktur och 
innehåll. I många av parkerna fi nns spår av olika 
byggnadss  lar och  dstypiska inslag. 
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Friaredalen är e   exempel på en ak  vitetspark med 
ak  viteter för både stora och små.  Här fi nns sociala 
mötesplatser och artrikedom men även en prak  sk 
funk  on i form av e   dagva  enmagasin om det 
skulle komma e   skyfall. 

Idro  sparken i Huskvarna och Lasare  sparken 
i Jönköping är ungefär lika stora, ca 4300 kvm. 
Innehållet, u  ormningen och skalan på byggnader 
runt omkring gör a   de upplevs olika. 

Mjölkafållan i Huskvarna och Rådhusparken i 
Jönköping är också ungefär lika stora. Även här gör 
u  ormningen av dem och platsens förutsä  ningar 
a   de upplevs på olika sä  . 

Det fi nns e   behov av a   planera för fl er större 
grönområden med många kvaliteter och funk  oner 
istället för många små områden för a   öka 
kvan  teten. Större grönområden gynnar växt- och 
djurliv bä  re.

För a   kunna säkerställa en fortsa   bra lu  kvalitet i 
staden är det vik  gt a   det fi nns grönområden och 
träd som kan ta upp par  klar. 

En befi ntlig plats kan också ha funk  oner som 
inte syns vid första anblicken.  A   exempelvis 
nagga i kanterna på befi ntliga parker kan därför 
ändra parkens egenskaper, kvaliteter, ekosystem, 
bullernivåer mm. 

Innebörden av en kvalita  v park är olika för olika 
människor. Då människor söker olika egenskaper i 
parkerna måste det fi nnas en varia  on.  Några av 
de egenskaper som parkerna kan innehålla är  ll 
exempel ak  vitet, spännande natur, artrikedom, 
lugn, sociala mötesplatser, kultur och utsiktsplatser. 
En och samma park kan också innehålla alla 
egenskaper som olika människor söker om ytan och 
strukturen  llåter det. 

Egenskaperna återhämtning och lugn är lite 
motsatsen  ll ak  vitet och sociala mötesplatser. På 
en  llräckligt stor yta går det ha dessa på samma 
plats. Är ytan begränsad är det bä  re a   fokusera 
på egenskaper och funk  oner av samma typ istället 
för a   försöka få in allt på samma plats. 

Innehållet, formen, platsens förutsä  ningar, 
omkringliggande byggnader och strukturen 
påverkar hur olika parker upplevs. Storleken på 
parken har betydelse för vad man kan skapa på 
platsen. 

Storleken på kommunens parker varierar mycket. 
En av de mindre parkerna är Vedtorget på 774 kvm 
och den största parken är Jönköpings Stadspark 
som är över 46 hektar stor.  

Stadsparken i Jönköping är e   exempel på en park 
där alla egenskaper fi nns. Det är den största parken 
i kommunen viket gör a   utrymme fi nns för många 
olika värden, funk  oner och ak  viteter. 

Kvalita  va parker
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Vegeta  on tar bort den visuella delen av bullret  
men minskar inte det fak  ska ljudnivån nämnvärt. 
För a   kunna uppnå godkända bullernivåer vid 
anläggning av nya parker i trafi kerade miljöer utan 
a   behöva bullerskydd i form av plank och liknande 
behövs en  llräckligt stor yta på parken. De parker 
i Jönköping som klarar godkända bullernivåer vid 
trafi kerade miljöer är minst 10 000 - 20 000 kvm 
stora. 

A   kunna erbjuda tysta, rekrea  va miljöer i staden 
där människor kan fi nna lugn och återhämtning är 
en betydelsefull  llgång för dem som lever där. 

Vid planering av nya parker är det av stor vikt 
a   sträva e  er a   uppfylla de rekomenderade 
bullernivåerna. För a   kunna säkerställa rekrea  va 
parker och tysta miljöer är det därför vik  gt a   
parkerna inte blir för små. 

Buller hör  ll vardagen i stadsmiljön och de 
bullerfria miljöerna blir allt färre. Tystnad och 
bullerfria miljöer är en kvalitet som många 
e  erfrågar. I planeringen bör dessa frågor belysas 
mer. Det fi nns o  a en koppling mellan storleken 
på en park och hur man upplever buller, en större 
park är i många fall mindre bullerutsa   i mi  en av 
parken. Vedtorget som är en av de mindre parkerna 
är också den park i centrala Jönköping som är mest 
bullerutsa  . 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska en park ha 
en bullernivå under 50 dBA och e   tätortsnära 
rekrea  onsområde under 45 dBA. 

Några av de parker som inte klarar bullernivåer 
under 50 dBA är bland annat: 
Lasare  parken 
Munkplan
Olof Palmes plats
Västra Torgparken
Hamnparken
Knektaparken
Vedtorget

Gemensamt för alla dessa parker är a   de ligger 
centralt i Jönköping där det passerar mycket trafi k. 
En annan gemensam nämnare är a   parkerna är 
ganska små, en större yta absorberar mer buller 
och gör a   ljudnivån minskar. 

Mål:
Skapa parker med olika egenskaper och kvaliteter.
Inte bygga för små parker vid trafi kerade miljöer. 
Öka andelen planterade träd i kommunen.
Öka andelen blommande buskar och träd för a   
gynna pollinerande insekter.
Upplysa om grönskans posi  va aspekter på olika 
sä  .
Fickparker som nyanläggs bör inte vara mindre än 
500 kvm. 
Jobba med bullerreducerande åtgärder där det 
behövs.
Jobba för a   få fl er besökare  ll våra parker.

”A  rak  va grönområden bidrar  ll mer fysiskt ak  va 
Jönköpingsbor som blir friskare och det gynnar 

samhällsekonomin”
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Parkkaraktärer

Kvarterspark
Kvartersparker är öppna  ll halvöppna parker med 
inslag av gräsytor och enstaka träd. De är vik  ga 
närrekrea  onsplatser och fungerar som gröna 
oaser i staden. Parkerna har kvaliteter i form av 
rofylldhet, lek, si  a i solen och picknick. Skötseln i 
kvartersparkerna är intensiv.

Landskapspark
Landskapsparkerna är halvöppna  ll öppna med 
inslag av träd och stora gräsytor. Parkernas kvaliteter 
är evenemang, lek, rekrea  on, mo  on, picknick, 
rofylldhet mm. Skötseln i landskapsparkerna är 
mestadels intensiv men i vissa delar kan den också 
vara extensiv.

Naturpark
Naturparkerna är halvöppna  ll slutna med inslag av 
spontant uppkommen växtlighet. Här förekommer 
o  a höga naturvärden. Parkernas kvaliteter är 
rekrea  on, mo  on, rofylldhet, skogskänsla och lek.  
Skötseln i naturparkerna är o  ast extensiv.

Stadspark
Stadsparkerna är centralt belägna parker som 
innehåller både intensivskö  a områden och mer 
naturlika inslag. I Jönköpings kommun fi nns det 
två stadsparker, en i Jönköping och en i Huskvarna. 
Parkerna har kvaliteter i form av rekrea  on, lek och 
ak  viteter av olika slag. Skötseln i stadsparkerna är 
både intensiv och extensiv.

Parkkaraktärer i Jönköpings kommun: 

Ak  vitetspark
Ak  vitetsparkerna är öppna med inslag av träd och 
gräsytor. Parkernas kvaliteter bygger på ak  viteter 
med ytor för lek, mo  on och spontanytor. 
O  a fi nns här inslag för rekrea  on. Skötseln i 
ak  vitetsparkerna är intensiv.

Fickpark
Fickparkerna är små parker som fungerar som vik  ga 
gröna inslag i stadsmiljön. De är betydelsefulla 
närrekrea  onsplatser och trots sin begränsade 
storlek bidrar de o  a med många kvalitéer. Skötseln 
i fi ckparkerna är intensiv. 

Finpark
Finparkerna innehåller gräsytor, träd och 
blomsterplanteringar. O  a fi nns här fontäner och 
skulpturer. De kvaliteter som fi nns i fi nparkerna är 
blomsterprakt, rekrea  on, rofylldhet och möjlighet 
a   si  a i solen men även lek och ak  viteter av olika 
slag. Finparkerna har en intensiv skötsel. 

I grönstrukturplanen från 2004 delas grönområdena 
in fem kategorier: parker och kyrkogårdar, 
naturområden, naturreservat, nyckelbiotoper och 
utvecklingsområden. Analysen av parkkaraktärerna 
utgår från kategorin parker och kyrkogårdar i 
grönstrukturplanen. Områdena som kategoriserats 
som kyrkogård har valts bort ur analysen då de 
inte ägs och sköts av kommunen. U  från parkerna 
i grönstrukturplanen har en ny indelning gjorts 
med urvalen park och natur. De områden som 
hamnar i kategorin park har sedan delats in i olika 
karaktärer. I indelningen ingår enbart parker som är 
detaljplanelagda. 

Parkerna är u  ormade på olika sä   och innehåller 
olika värden och funk  oner. A   dela in dem i 
karaktärer ger parkerna en tydligare iden  tet och 
en uppfa  ning om hur varje park ska utvecklas 
eller bevaras. Parkerna kan skötas intensivt eller 
extensivt. Intensiv parkskötsel innebär a   gräsytor 
klipps kon  nuerligt, a   buskar klipps varje år 
och a   det kan fi nnas inslag av perenner eller 
sommarblommor. Extensiv parkskötsel innebär a   
gräsytor klipps 1-4 gånger per år och a   parken har 
en mer naturlik karaktär. 
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Exempel på parker av olika karaktärer:

Ak  vitetspark
Friaredalen
Vä  erstranden

Finpark
Braheparken (Gränna)
Esplanaden
Rådhusparken 

Landskapspark
Knektaparken
Kålgårdsparken

Fickpark
Vedtorget

Kvarterspark
Amiralsparken (Gränna)
Idro  sparken
Kidrons park

Naturpark
John Bauers park

Stadspark
Huskvarna Stadspark
Jönköpings Stadspark

Gränna

Ak  vitetspark

Fickpark

Finpark

Kvarterspark
Landskapspark

Naturpark
Stadspark

Mål:
Det ska fi nnas parker av olika karaktärer och med 
olika kvaliteter i hela kommunen.
Alla parker ska analyseras och delas in i kategorier.

Jönköping och Huskvarna
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Gröna stråk
Gröna stråk i staden är vik  ga för både människor, 
djur och växter. Stråken kopplar samman stadens 
grönområden och leder människor genom trevliga 
miljöer i staden. 

Genom a   koppla ihop parker och grönområden 
med gröna stråk blir den gröna strukturen mer 
sammanlänkad. De gröna stråken kan också fungera 
som en spridningskorridor för växter och djur.   

Trädrader och alléer är vik  ga inslag i trafi kmiljön 
och e   bra sä   a   skapa gröna korridorer. 
Kommunen bör jobba med a   få in fl er träd  och 
en varia  on av trädslag i gatumiljön. I planeringen 
är det vik  gt a   tänka på a   träden behöver stora 
växtbäddar för a   kunna utvecklas  ll stora, fi na 
och friska träd. 

I Jönköping bör vi skapa fl er gröna stråk och också 
ge mer plats för det gröna i gatumiljön vid fram  da 
byggna  oner. I många andra städer placeras 
trädraden i mi  en av gatan för a   träden ska kunna 
ta plats och utveckla en stor trädkrona. De  a bör 
prövas på fl er platser även i Jönköping. 

U  ormning av gröna stråk handlar också om a   få 
in buskar, gräsytor och fältskikt. De  a kan stärka 
den biologiska mångfalden och hjälpa  ll a   bevara 
olika ekosystem. 

Det fi nns många gröna stråk i kommunen och dessa 
stråk är vik  ga a   bevara. Den gröna strukturen 
följer o  a va  endrag. De fl esta trädrader och alléer 
fi nns inom de centrala delarna.

Några exempel på vik  ga gröna stråk är:
Vä  erstranden
Munksjön - Rocksjön
Dro  ninggatans björkallé i Jönköping
Barnarpsgatans lindallé
Hamnallén i Gränna
Raviner på Österängen, Ekhagen, Dunkehalla m.fl .

Mål:
Bevara befi ntliga gröna stråk.
Skapa fl er gröna stråk.
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Avstånd  ll grönska
Hur långt avstånd människor har  ll närmsta 
grönområde har stor betydelse för hur o  a de 
vistas där. E   kortare avstånd genererar fl er besök. 
Den nära naturen är vik  g och alla ska kunna nå 
naturen på e   enkelt sä  . 

Tillgången på grönområden ska vara god och 
människor ska ha möjlighet a   kunna nå dem  ll 
fots. Andra vik  ga aspekter för a   man ska besöka 
e   grönområde frekvent är dess kvalitet och storlek.  
Parker och grönområden kan också vara det första 
steget ut i den tätortsnära naturen. 

Det fi nns en koppling mellan avstånd  ll grönska 
och stress. Forskning visar a   det fi nns e   posi  vt 
samband mellan hur o  a och hur länge människor 
vistas i naturen och hur hjärnan kan återhämta sig 
från stress eller mental trö  het.

Enligt översiktsplanen ska invånarna i tätorterna ha 
högst 200 meter  ll närmsta grönområde. Målet i 
parkprogrammet är a   invånarna i tätorterna ska 
ha högst 300 meter  ll närmsta grönområde som är 
planlagt som allmän platsmark, Park/Natur. 

Det fi nns vissa grupper som behöver e   kortare 
avstånd än 300 meter  ll allmän platsmark. De  a 
gäller främst de grupper som inte har möjlighet a   
ta sig så långt på egen hand, exempelvis förskolor, 
skolor och äldreboenden. För den här typen av 
verksamheter bör närheten  ll grönska få ha 
betydelse och påverka var man placerar dem. 

Grönska ger skugga som skyddar mot solens  
skadliga UV-ljus. A   ha grönska på jämna avstånd i 
staden kan vara e   bra sä   a   minska temperaturer 
vid värmeböljor då temperaturen är lägre i 
grönområden. 

”I forskningen har 300 m visat sig vara e   
gränsvärde för hur långt man är beredd a   gå 
 ll e   grönområde för a   man ska använda det 

o  a.”
(www.boverket.se)

Mål:
Högst 300 meter  ll närmsta planlagda park eller 
naturområde från bostaden. 

Hälsa i dagens samhälle: 
Folkhälsomyndigheten gör undersökningar 
kring människors hälsa i Sverige varje år där de 
undersöker  ll exempel fysisk ak  vitet, psykisk 
hälsa och stress. När det gäller allmän hälsa i region 
Jönköping anger 75 % a   de har en bra hälsa vilket 
är bä  re än genomsni  et i Sverige på 73 %. Dock är 
det en minskning från 2011 där 77 % angav a   de 
hade en bra hälsa. 

Det är ungefär lika stor andel män och kvinnor 
som har en s  llasi  ande fri  d. Andelen med 
s  llasi  ande fri  d i befolkningen i region Jönköping 
är ungefär 13 %. Andelen med fetma (BMI 30 eller 
högre) i befolkningen har ökat från 11 % år 2004 
 ll 14 % år 2015 och utvecklingen över  d följer 

samma mönster för både män och kvinnor. I region 
Jönköping känner 12 % a   de är stressade och 2 % 
känner sig mycket stressade. 15 % känner e   nedsa   
psykiskt välbefi nnande, 31 % har sömnbesvär och 
44 % känner sig trö  a. 

Ungdomar: 
Ungdomar är i genomsni   mer fysiskt ak  va men 
fl er känner sig stressade och upplever e   nedsa   
psykiskt välbefi nnande. Vid en jämförelse mellan 
norra respek  ve södra Sverige framkommer a   
ohälsosamma levnadsvanor och symtom på ohälsa 
är mer utbre   bland ungdomar i södra Sverige. 

Äldre:
Äldre personer är fysiskt ak  va i nästan lika stor 
utsträckning som genomsni  et i Sverige. Det 
innebär a   nästan två av tre äldre personer är fysiskt 
ak  va minst en halv  mme om dagen. S  llasi  ande 
fri  d är inte heller vanligare bland äldre jämfört 
med genomsni  et för Sverige.
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Värdering av träd
Träd i park- och gatumiljö bidrar med många olika 
värden i staden. De ger e   mjukare intryck och 
fungerar som e   bra komplement mot byggnader 
och hårdgjorda ytor. Det tar många år för träd a   bli 
stora och karaktäris  ska. De stora och gamla träden 
är också de som uppska  as mest. För a   träden ska 
ha en chans a   utvecklas och bli gamla krävs en 
bra planering kring var de ska stå och hur de ska 
planteras. Träd är e   levande material och både 
kronan och rö  erna tar mycket mer plats än många 
tror. För a   kunna få stora, fi na och friska träd i 
stadmiljön måste de få det utrymme de behöver.

Träd vid gator och i hårdgjorda miljöer är o  a 
planterade i för små trädgropar med hårt packad 
jord där de inte kan utvecklas op  malt. Träden 
har o  ast inte heller möjlighet a   uppnå sin fulla 
storlek och kan komma a   förbli små med dålig 
vitalitet.  Därför a   det vik  gt a   värna om de stora 
träden som fi nns i gatumiljön.   

Vid trädplantering är det vik  gt a   träden planteras 
korrekt, med en plan om a   de ska stå där länge 
och med utrymme a   utvecklas.  A   plantera träd 
över ledningar i gatumiljön är inte lämpligt då 
ledningarna kan behövas lagas och då fi nns en stor 
risk a   träden skadas eller a   de tas ner. Med rä   
planering och placering kan trädens egenskaper 
utny  jas på bästa sä  . Dessa funk  oner kan  ll 
exempel vara hantering av dagva  en, upptagning 
av par  klar i lu  en eller vindreducering och 
temperaturutjämning. Det kan i sin tur ge 
ekonomiska fördelar.  

E   träd växer under hela sin livs  d och det tar 
lång  d för e   träd a   uppnå full storlek. E   stort 
och väletablerat träd är svårt a   ersä  a och det 
tar väldigt lång  d a   återfå e   träd med samma 
storlek och karaktär. Träd i gatumiljön har extra 
svåra förutsä  ningar vilket gör det svårare a   
ersä  a dem. A   värdera träd kan fungera som e   
hjälpmedel för a   kunna bevara träden. E   stort, 
väletablerat träd med god vitalitet får o  a e   högt 
ekonomiskt värde vid en trädvärdering. En fak  sk 
kostnad kan öka förståelsen för vad den gröna 
miljön är värd. Det kan i sin tur bidra  ll a   den 
gröna miljön får en högre status.  Det är också vik  gt 
a   värdera träd för a   veta hur de ska kompenseras 
om det inte går a   undvika a   ta ner dem eller om 
träden har skadas. 
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Vid nedtagning av etablerade träd i parker, gatumiljö 
eller grönområden ska de kompenseras. Hur hög 
kompensa  onen blir beror på det befi ntliga trädets 
skick och storlek. Kompensa  onen används sedan 
 ll a   plantera nya träd på samma plats eller i 

närområdet.

Det fi nns olika trädvärderingsmodeller. I Jönköpings 
kommun används Alnarpsmodellen vid värdering 
av träd. Den är utarbetad för a   möjliggöra en 
ekonomisk värdering av urbana träd. Den utgår 
från trädens marknadsvärden som baseras på 
priser från de stora plantskolorna. Modellen är 
därför egentligen inte en trädvärderingsmodell 
utan e   sä   a   beräkna kostnaden för a   
reparera/återställa något som blivit skadat, vilket 
därmed är en förenklad modell för beräkning av 
ersä  ningskostnaden. 

•Den är enkel och den övervärderar inte trädets 
värde utan utgår från trädets marknadsvärde. 

•Beräknar: trädets värde i cm2, skador, vitalitet och 
etableringskostnad.

•De este  ska, kulturella och biologiska värdena 
ska dokumenteras men de påverkar inte den 
ekonomiska värderingen. De används enbart som 
argumenta  on för a   y  erligare styrka värdet av 
trädet.

Trädvärderingsmodell         Kompensa  on och ersä  ning

”Utmaningen är i stället den hårdgjorda 
staden där begränsningarna är betydligt mer 
omfa  ande och där det valda växtmaterialet 
måste vara utrustat med rä   strategier och 

egenskaper.”
(Stadsträdslexikon, 2015, s 7)

Mål:
Återplantera träd där det behövs.
Ha en varia  on av trädsorter i park- och gatumiljön.
Skapa bra förutsä  ningar för träden med  llräckliga 
växtbäddar. 
Ta fram en trädplan. 
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Trygga och  llgängliga parker
Enligt Boverket fi nns det e   antal saker a   tänka 
på i planeringen för a   platser och stråk ska kännas 
tryggare:
• överblickbarhet
• blandat med vägar och bebyggelse
• kontakt med omgivningen
• orienterbar
• befolkad
• välskö  

Hur människor upplever det off entliga rummet kan 
variera stort. Till exempel känner kvinnor i mycket 
högre utsträckning en otrygghet i off entlig miljö på 
kvällar och nä  er än vad män gör. Vid planering av 
de off entliga miljöerna måste hänsyn tas  ll hur en 
plats upplevs av olika personer under olika  der på 
dygnet. 

För a   kunna planera trygga stråk och parker är det 
vik  gt a   öka kunskapen kring hur män och kvinnor 
använder sig av olika stadsdelar, hur de förfl y  ar 
sig och vad som gör a   människor känner trygghet 
eller otrygghet i stadsmiljön. 

Den upplevda tryggheten på en plats kan förändras 
med års  derna. De gröna miljöerna uppfa  as 
som tryggare under sommarhalvåret när det är 
ljusare ute. Det sociala livet är också intensivare på 
off entliga platser under denna period. 

Trygghetsskapande åtgärder

Planering/u  ormning av grönska

•tydlig hierarki mellan olika platser underlä  ar 
tolkningen av miljön  
• balans mellan grönskans posi  va värden och 
trygghetsskapande åtgärder
• skapa vackra och a  rak  va miljöer
• anpassa grönområdet så a   det passar olika 
grupper av besökare
• mångfald och  llgänglighet förbä  rar den 
upplevda tryggheten
• u  orma tydliga platser där människor kan mötas
• möjlighet  ll olika ak  viteter skapar mer liv i 
grönområden
• anpassa grönområdes karaktär  ll omgivningen
• skötseln ska vara anpassad  ll grönområdets 
behov
• planera för alterna  va stråk om konfl ikten mellan 
trygghet och biologisk mångfald blir för stor
• vid gallring och röjning, hi  a en lämplig metod 
och ta inte bort mer än vad som behövs.

Trygghetsskapande ljussä  ning:

• fi nns på rä   plats, är välvårdad och signalerar 
platsens karaktär och funk  on
• gestaltar omgivningen i fl era dimensioner, med 
skuggor och kontraster
• bländar inte och ger inte för skarpa refl exer
• skapar goda synförhållanden och bidrar  ll a   det 
är behagligt a   vistas på platsen
• ökar möjligheten a   se nödvändiga detaljer och 
andra människors ansikten
• skapar orienteringsmöjligheter och
överblickbarhet
•  llåter mörker på medvetet valda platser.
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Parkerna i kommunen ska vara  ll för alla!

asfalterade så a   det är lä   a   ta sig fram 
•Entréerna ska vara välkomnande och lä  a a   hi  a
•Det ska fi nnas en god  llgång på bänkar med 
armstöd. 
•Det ska vara lä   a   hi  a  ll och i områdena
•Det ska fi nnas  llgänglig informa  on för dem som 
vill veta mer
•Det ska fi nnas bra och bländfri belysning

Tillgänglighet är e   vik  gt inslag i den gröna miljön. 
Det fi nns olika aspekter a   ta hänsyn  ll och lagar 
och förordningar a   följa. Tillgänglighet handlar 
om många olika saker och parkerna i Jönköpings 
kommun ska vara  llgängliga i så stor utsträckning 
som möjligt. Jönköping har mycket natur som inte 
är  llgänglig på grund av branter och höjder. Därför 
är det extra vik  gt a   bevara och skapa gröna 
områden som är  llgängliga. Trots a   en del av all 
natur vi har i Jönköping inte är  llgänglig så är den 
visuella naturen också av stor betydelse. 

Det visuella intrycket av Jönköping är a   det fi nns 
mycket grönska, men bara en del av den går a   
ny  ja. Därför är det vik  gt a   det som går a   ny  ja 
är  llgängligt i så stor utsträckning som möjligt. 
Några saker a   tänka på är a  : 
•Gångarna ska vara av hårdpackat grus eller 

Mål:
Planera och gestalta för trygga och  llgängliga 
parker. 
Sä  a upp fl er skyltar med informa  on.
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Medborgarmedverkan
Det är vik  gt a   kommuninvånarna känner sig 
delak  ga i utvecklingen av grönytorna.  
Människor som vistas mycket i e   område kan 
ha bra koll på vad som behöver åtgärdas eller 
förändras.  

•Vad vill Jönköpings kommuninvånare a   
grönytorna ska innehålla? 
•Hur vill Jönköpings kommuninvånare förändra 
grönytorna? 
•Vad tycker Jönköpings kommuninvånare är bra 
och dåligt?

Genom a   involvera närboende människor i 
beslutsfa  andet kan e   resultat som utvecklar 
och gynnar fl er uppnås. Personer som bor i e   
område kan ha kunskaper som en högt uppsa   
poli  ker saknar och kan därför bidra  ll en bä  re 
utveckling av olika områden. Det är vik  gt a   
skapa en god rela  on med kommuninvånarna 
genom kommunika  on och inte förlita sig på 
envägsinforma  on. 

Genom informa  on, kommunika  on och dialog 
med medborgarna går det nå bä  re resultat och 
minska andelen konfl ikter och missförstånd. Det 
leder  ll både nöjdare kommuninvånare och 
underlä  ar för de som ska planera och sköta våra 
parker och grönområden. För a   kunna utveckla 
parker och grönområden på bästa sä   är det vik  gt 
a   kunna ta del av åsikter, tankar och synpunkter 
från de som använder områdena. Informa  on, 
utbildning och kommunika  on är också e   bra sä   
a   öka allmänhetens kunskaper kring de gröna 
frågorna. Konfl ikter och missförstånd kan minska 
genom a   allmänheten får en ökad förståelse 
för skötselmetoder av parker, grönområden 
och tätortsnära skog. Dessutom kan planerare 
och skötselarbetare få ökade kunskaper om vad 
allmänheten har för förväntningar och krav. Det 
är vik  gt a   ha en tydlig vision om vad man vill 
informera om, vem som ska informera och hur.  
Det fi nns olika sä   a   kommunicera på och det 
bör anpassas  ll vilken grupp av människor som 
informa  onen ska nå ut  ll. 

Mål:
Jobba för a   öka medborgarmedverkan genom a   
göra medborgarna delak  ga i fl er processer.
Ta in synpunkter inför förnyelser av parker.
Förbä  ra informa  onen om parker på hemsidan.
Informera om parker i sociala medier.
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Evenemang och ak  viteter
Det är posi  vt a   det händer saker i den off entliga 
miljön. Folkliv, rörelse och en frekvent användning 
av våra parker och torg är e   vik  gt mål a   jobba 
för. Däremot är inte alla parker lämpliga för alla 
typer av evenemang. Små parker har begränsat 
med utrymme och träden har en utbredning av 
rö  er och krona som riskerar a   skadas om stora 
och tunga fordon kör in i parken. Skador på träden 
gör a   vitaliteten blir sämre och de riskerar a   
dö mycket  digare än beräknat. En försämrad 
vitalitet kan också leda  ll a   träden blir farliga och 
släpper grenar okontrollerat. Stora träd i park och 
gatumiljö är värdefulla för  ll exempel klimatet. De 
är karaktäris  ska, väletablerade och väldigt svåra 
a   ersä  a. 

I kategoriseringen av parkerna har 
Landskapsparkerna utpekats som den typen av 
park som är lämpligast för större evenemang med 
 ll exempel  volin och dylikt. Landskapsparkerna 

är placerade ganska centralt och har stora gräsytor 
med plats för stora folksamlingar. Mindre event och 
evenemang kan anordnas i övriga parker. Genom 
e   bra samarbete kan vi gemensamt hi  a den 
lämpligaste platsen för olika typer av evenemang. 
Om olika evenemang har önskemål om olika typer 
av parkmiljö kan de  a tas hänsyn  ll när den gröna 
strukturen planeras eller utvecklas.

Rådhusparken är populär a   använda  ll många 
evenemang, tyvärr har de  a medfört a   trädens 
rö  er skadats och träden i parken mår allt sämre. 
För a   avlasta Rådhusparken bör andra lämpligare 
parker prioriteras vid större evenemang. 

Mycket av den nya tekniken skapar också nya 
möjligheter. Det fi nns olika appar  ll smarta 
telefoner med informa  on om park och natur. 
Till exempel går det lyssna på audioguider om 
naturområden och parker. Det fi nns också andra 
ak  viteter och guidningar mm där ny teknik 
används. 

Tekniken ger även möjligheter  ll a   skapa mer 
 llgänglig informa  on och nya sä   a   informera 

kring  ll exempel kommande projekt, nedtagning 
av träd och avverkningar. 

På kommunens hemsida fi nns det informa  on om 
parker och naturområden, den bör uppdateras och 
informa  on om varje park bör läggas  ll och vara 
länkad  ll kommunkartan.  

Mål:
Jobba för a   få rä   evenemang på rä   plats.
Ta fram en evenemangsplan för de centrala 
parkerna.
Hi  a lämpliga utställningsytor i några parker.
Marknadsföra parkerna i sociala medier.
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Kommunens parker
Befolkningsökningen i kommunen går i en allt 
snabbare takt. Diagrammet nedan visar hur 
invånarantalet har förändrats mellan 1965-2013 
och hur det är beräknat a   förändras  ll 2020.

10
23

51

63

36

33

25
Andel parkmark
Kvm/invånare

Gävle kommun

Jönköpings kommun

Karlstads kommun

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Västerås kommun

Örebro kommun

Gävle kommun

Jönköpings kommun

Karlstads kommun

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Västerås kommun

Örebro kommun

73

77

7047

42

66

50
Andel naturmark
Kvm/invånare

Jönköpings kommun är med i e   årligt 
jämförelseprojekt med 8 andra likstora kommuner. 
I projektet jämförs  ll exempel beräkningar, 
siff ror och resultat, andel parkmark och skötsel.  
I jämförelse med dessa andra kommuner har 
Jönköpings kommun mindre andel parkmark och 
större andel naturmark per invånare.

Mål:
Utveckla kommunens befi ntliga parker.
Skapa fl er gröna ytor i områden där det saknas 
grönska.
Jobba för a   uppnå visionen minst 25 kvm 
parkmark/person.  
Jobba för a   minska exploateringen av befi ntlig 
park- och naturmark. 
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Då invånarantalet ökar i en allt snabbare takt 
måste också exploateringen öka för a    llgodose 
bostadsförsörjningen. Exploateringen sker genom 
både utbredning och förtätning. Andelen parkmark 
och grönyta måste  llgodoses i förtätningen då fl er 
personer vistas på samma yta och befi ntliga parker 
kanske inte klarar en intensivare användning. 

Några stora kommande exploateringar i centrala 
Jönköping är Skeppsbron och Fabriksområdet. Det 
pågår också utveckling i utkanten av staden och i 
alla tätorter. Staden är i konstant förändring och 
det både  llkommer och försvinner grönytor. 

Kommunen bör planera för fl er parker och 
grönområden. Storleken på parkerna har betydelse, 
i e   större parkområde får fl er värden, kvaliteter 
och ak  viteter plats och fl er människor kan vistas 
där. Fickparker kan vara e   komplement men de 
kan inte ersä  a de större parkernas funk  on och 
kvalitet. 

I översiktplanen är e   antal grönområden utpekade 
som exploateringobjekt. Det är vik  gt a   park- 
och naturmarken inte minskar vid exploatering. 
Speciellt i områden där det redan fi nns begränsad 
mängd grönyta. 

Parkerna i Jönköping ska planeras och utvecklas 
med en tanke om långsik  ghet och hållbarhet. Det 
är vik  gt med besöksvänliga parker som fångar 
intresse och gör a   man vill stanna och vistas på 
platsen istället för a   bara passera. Storleken på 
parken har betydelse för rekrea  on, användning, 
godtagbar bullerivå och möjligheten a   anordna 



Sta  s  kområdena Mulseryd, Angerdshestra, Norra 
Unnaryd, Ödestugu, Svar  orp och Järsnäs har 
ingen planlagd mark. Därför fi nns det inte någon 
beskrivning av dessa områden i dokumentet.  
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- Jönköping Ö
- Huskvarna V
- Huskvarna Ö
- Jönköping V
- Järstorp
- Bankeryd
- Ljungarum
- Hovslä  
- Barnarp
- Norrahammar
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- Bo  naryd

11 
12
13  
21 
22 
23 
31 
32
33
34
35
41

- Mulseryd
- Angerdshestra
- Norra Unnaryd
- Tenhult
- Ödestugu
- Lekeryd
- Svar  orp
- Järsnäs
- Skärstaddalen
- Gränna
- Visingsö
- Ölmstad
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I kommunen fi nns det 24 sta  s  kområden. 
Mängden detaljplanelagd park- och naturmark 
varierar i de olika områdena, i vissa fi nns mycket 
mark och i andra ingen. 
I tätorterna fi nns det ganska god  llgång på 
grönområden. Antalet parker varierar mellan 
tätorterna, de mindre tätorterna har färre antal 
parker än de större tätorterna. 
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I sta  s  kområdet Jönköping Öster fi nns det mer 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Dock 
kommer den beräknade befolkningen öka ganska 
mycket fram  ll 2019. De  a gör a   andelen 
parkmark per person kommer minska. 
I området fi nns också närheten  ll naturreservaten 
Bondberget och Rocksjön.  

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del parker som 
är utpekade för exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden för exploatering 
där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns. 

Det fi nns några platser där det är längre än 300 
meter  ll närmsta planlagda park- eller naturmark. 

11 Jönköping Öster

Andel kvm parkmark/person
29.1 kvm 2015
26.9 kvm 2019 

11

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur



Det fi nns en hel del kulturhistoriskt 
intressanta platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del 
parker som är utpekade för exploatering 
vilket är nega  vt. Det fi nns också 
 llkommande områden för exploatering 

där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var 
lämplig parkmark fi nns. 

Det fi nns några platser där avståndet är 
längre än 300 meter  ll närmsta park och 
naturmark. 
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12 Huskvarna Väster

27.5 kvm 2015
27.0 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Huskvarna Väster fi nns det 
mer än 25 kvm planlagd parkmark per person. 
Befolkningen beräknas öka en del fram  ll 2019. 
De  a gör a   andelen parkmark per person minskar.  
Här fi nns också närheten  ll naturreservaten 
Huskvarnabergen och Bondberget. Det fi nns även 
en del tätortsnära frilu  sområden runt Huskvarna.

 

Andel kvm parkmark/person

12

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur



Enligt Översiktsplanen fi nns det 
e   grönområde som är utpekat för 
exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden 
för exploatering där nya parker kan 
anläggas. Vid fram  da planarbete kan 
det utredas var lämplig parkmark fi nns. 

Det fi nns två platser där avståndet  ll 
närmsta grönområde är lite längre än 
300 meter.
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13 Huskvarna Öster

29.8 kvm 2015
27.6 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Huskvarna Öster fi nns det mer 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Den 
beräknade befolkningen kommer öka fram  ll 2019. 
Om inte fl er parker  llkommer så sjunker andelen 
parkmark per person. Här fi nns också närheten  ll 
naturreservatet Huskvarnabergen. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Andel kvm parkmark/person

13

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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21 Jönköping Väster

10.9 kvm 2015
10.1 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Jönköping Väster fi nns det 
mindre än 25 kvm planlagd parkmark per person. 
Den beräknade befolkningen kommer dessutom 
öka ganska mycket fram  ll 2019. De  a gör a   
andelen parkmark per person sjunker y  erligare 
om inte fl er parker  llkommer.  Andelen parkmark 
bör öka i området. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Den fi nns en pågående detaljplan i området som 
eventuellt kommer påverka parkområden nega  vt. 
Enligt Översiktsplanen fi nns det  llkommande 
områden för exploatering där nya parker kan 
anläggas. 

Avståndet  ll närmsta planlagda grönområde är 
längre än 300 meter på två platser.  I e   av dessa 
kommer nya parker  llkomma. 

Andel kvm parkmark/person

21

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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22 Järstorp

88.5 kvm 2015
79.8 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Järstorp fi nns det mer än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Befolkningen 
beräknas öka ganska mycket fram  ll 2019. De  a 
gör a   andelen parkmark per person kommer 
minska. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del parker som 
är utpekade för exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden för exploatering 
där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns. 

Avståndet  ll närmsta grönområde är lite längre än 
300 meter på e   par platser. 

Andel kvm parkmark/person

22

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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23 Bankeryd

23.9 kvm 2015
23.4 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Bankeryd fi nns det mindre än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Den beräknade 
befolkningen kommer öka något fram  ll 2019. 
De  a gör a   andelen parkmark per person minskar 
om inte fl er parker  llkommer. Andelen parkmark 
bör öka något. I Bankeryd fi nns det närhet  ll 
natur och tätortsnära frilu  sliv. Här fi nns också 
naturreservatet Domneån.  

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del parker som 
är utpekade för exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden för exploatering 
där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns. 

Avståndet  ll närmsta grönområde är lite längre än 
300 meter på två platser. Centralt i Bankeryd saknas 
det parkmark.

Andel kvm parkmark/person

23

Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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31 Ljungarum

30.6 kvm 2015
30.7 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Ljungarum fi nns det mer än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Befolkningen 
beräknas minska fram  ll 2019. På längre sikt  
 llkommer det dock många nya invånare i 

stadsdelen Skeppsbron/Södra Munksjön. Om 
inte fl er parker  llkommer så kommer andelen 
parkmark per person a   sjunka. 
I Ljungarum fi nns Strömsbergs naturreservat. 

Det fi nns några kulturhistoriskt intressanta platser 
utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   grönområde 
som är utpekat för exploatering vilket är nega  vt. 
Det fi nns också  llkommande områden för 
exploatering där nya parker kan anläggas. 

Avståndet  ll närmsta grönområde är längre än 300 
meter på några platser. Framförallt är det brist på 
grönområden inom industriområdet. 

Andel kvm parkmark/person
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Område utan kommunal 
parkmark

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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32 Hovslä   och Råslä  

15.9 kvm 2015
13.9 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Hovslä   och Råslä   fi nns det 
mindre än 25 kvm planlagd parkmark per person. 
Den beräknade befolkningen kommer öka ganska 
mycket fram  ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer 
så sjunker andelen parkmark per person y  erligare. 
Andelen parkmark bör öka i området.  
I Hovslä   och Råslä   fi nns också närheten  ll 
naturen och många tätortsnära frilu  sområden. 

Det fi nns några kulturhistoriskt intressanta platser 
utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del parker som 
är utpekade för exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden för exploatering 
där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns. 

Avståndet  ll närmsta grönområde inom 300 meter 
är god. 

Andel kvm parkmark/person
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Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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33 Barnarp

27.8 kvm 2015
25.9 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Barnarp fi nns det mer än 25 kvm 
planlagd parkmark per person. Dock kommer den 
beräknade befolkningen öka ganska mycket fram 
 ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer så sjunker 

andelen parkmark per person. 

Här fi nns också närheten  ll naturen och många 
tätortsnära frilu  sområden. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det några platser 
som är utpekade för exploatering. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns.  

Andelen grönyta inom 300 meter är god. 

Andel kvm parkmark/person
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Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Park

Natur
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34 Norrahammar

19.5 kvm 2015
19.4 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Norrahammar fi nns det mindre 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Den 
beräknade befolkningen kommer öka något fram 
 ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer så sjunker 

andelen parkmark per person. Här fi nns god  llgång 
på natur men andelen parkmark bör öka något. 

Det fi nns några kulturhistoriskt intressanta platser 
utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   grönområde 
som är utpekat för exploatering vilket är nega  vt. 
Det fi nns också  llkommande områden för 
exploatering där nya parker kan anläggas. Vid 
fram  da planarbete kan det undersökas vidare var 
lämplig parkmark fi nns. 

Det fi nns mycket grönska och grönområden 
i Norrahammar vilket gör a    llgången på 
grönområden och parker inom 300 meter är god. 

Andel kvm parkmark/person
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Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park

Natur
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35 Tabergsdalen

12.4 kvm 2015
11.8 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Tabergsdalen fi nns det mindre än 
25 kvm planlagd parkmark per person. 
Den beräknade befolkningen väntas öka ganska 
mycket fram  ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer 
så sjunker andelen parkmark per person y  erligare. 
Här fi nns god  llgång på natur men andelen 
parkmark bör öka något. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det en del parker som 
är utpekade för exploatering vilket är nega  vt. Det 
fi nns också  llkommande områden för exploatering 
där nya parker kan anläggas. Vid fram  da 
planarbete kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns. 

Tillgången på grönområden inom 300 meter är god. 

Andel kvm parkmark/person
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Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Utpekad exploatering 
på parkmark

Park
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41 Bo  naryd

34.9 kvm 2015
34.4 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Bo  naryd fi nns det mer än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Den beräknade 
befolkningen kommer öka något fram  ll 2019. 
De  a gör a   andelen parkmark per person 
minskar något. I Bo  naryd fi nns också närheten  ll 
naturreservatet Bo  naryds urskog och en hel del 
tätorsnära frilu  sområden.

Bo  naryds kyrkby är utpekad som en kulturhistoriskt 
intressant plats.  

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   par områden 
som är utpekade för exploatering. 

Det fi nns e   långt grönt stråk genom Bo  naryd 
som gör a    llgången på grönområden inom 300 
meter är god. 

Andel kvm parkmark/person

41

Kulturmiljö

Grönt stråk

Park

Natur
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51 Tenhult

12.7 kvm 2015
12.6 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Tenhult fi nns det mindre än 
25 kvm planlagd parkmark per person. Den 
beräknade befolkningen väntas öka ganska mycket 
fram  ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer så 
sjunker andelen parkmark per person. Andelen 
parkmark bör öka i området. I Tenhult fi nns också 
närhet  ll naturreservatet Ingaryd och täortsnära 
frilu  sområden.  

Det fi nns några kulturhistoriskt intressanta platser 
utpekade i området. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   par områden 
utpekade för exploatering.  Vid fram  da planarbete 
kan det undersökas vidare var lämplig parkmark 
fi nns. 

Det fi nns många grönområden i Tenhult, dock fi nns 
det e   område i centrala Tenhult där avståndet  ll 
närmsta grönområde är längre än 300 meter.  

Andel kvm parkmark/person
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Park
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61 Lekeryd

14.4 kvm 2015
14.1 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Lekeryd fi nns det mindre än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Befolkningen 
beräknas öka något fram  ll 2019 vilket gör a   
andelen parkmark per person minskar om inga nya 
parker  llkommer. Parkerna i Lekeryd är centralt 
placerade, här fi nns också närheten  ll tätortsnära 
frilu  sområden och naturen.  Andelen parkmark 
per person bör öka. 

Det fi nns några områden som är utpekade som 
kulturhistoriskt intressant runt om Lekeryd men 
inte i själva tätorten.  

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   par områden 
utpekade för exploatering. Vid fram  da planarbete 
kan det undersökas vidare var lämplig parkmark 
fi nns. 

Det fi nns många naturområden i Lekeryd vilket gör 
a    llgången på grönområden inom 300 meter är 
god.

Andel kvm parkmark/person

61

Fram  da parker
i nya områden

Park

Natur
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71 Skärstaddalen

27.8 kvm 2015
26.7 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Skärstaddalen fi nns det mer 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Den 
beräknade befolkningen kommer öka något fram 
 ll 2019. Om inte fl er parker  llkommer så sjunker 

andelen parkmark per person. I Kaxholmen fi nns 
även närheten  ll naturreservatet Målabråten 
och det kommande natutrreservatet Kaxholmens 
lövskog. En bit ifrån Skärstad ligger naturreservatet 
Råbyskogen. 

Större delen av Skärstaddalen är utpekad som 
kulturhistoriskt intressant. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det nya  llkommande 
områden för exploatering. Vid fram  da planarbete 
kan det undersökas vidare var lämplig parkmark 
fi nns.

Tillgången på grönområden inom 300 meter är god. 

Andel kvm parkmark/person

71

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Park

Natur
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81 Gränna

9.4 kvm 2015
9.5 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Gränna fi nns det mindre än 25 
kvm planlagd parkmark per person. Den beräknade 
befolkningen kommer minska lite  fram  ll 2019. 
Parkerna i Gränna är centralt placerade och jämt 
fördelade över staden. Här fi nns också närheten 
 ll naturen och Grännaberget. Här bör andelen 

parkmark öka. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser i området då hela Gränna är utpekat som 
e   värdefullt kultumiljöområde. 

Enligt Översiktsplanen fi nns det  llkommande 
områden som är utpekade för exploatering. Vid 
fram  da planarbete kan det undersökas vidare var 
lämplig parkmark fi nns.   

Avståndet  ll närmsta grönområde är inom 300 
meter i hela Gränna stad.  

Andel kvm parkmark/person

81

Kulturmiljö

Grönt stråk

Fram  da parker
i nya områden

Park
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82 Visingsö

23.1kvm 2015
24.1 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Visingsö fi nns det lite mindre 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Den 
beräknade befolkningen kommer minska något 
vilket gör a   andelen parkmark per person ökar 
lite. 

Det fi nns en hel del kulturhistoriskt intressanta 
platser i området då hela Visingsö är utpekat som 
e   värdefullt kultumiljöområde. 

Det fi nns inte så mycket planlagd mark på 
Visingsö. Enligt Översiktsplanen fi nns det inga 
områden utpekade för exploatering. Vid fram  da 
planarbeten kan det undersökas vidare var lämplig 
parkmark fi nns.  

Avståndet  ll närmsta planlagda grönområde är 
längre än 300 meter i Tunnerstad.  

Andel kvm parkmark/person

82

Område utan kommunal 
parkmark

Park



41

83 Ölmstad

2.9 kvm 2015
2.8 kvm 2019 

I sta  s  kområdet Ölmstad fi nns det mycket mindre 
än 25 kvm planlagd parkmark per person. Det beror 
bland annat på a   det inte fi nns så mycket planlagd 
mark i Ölmstad. Den beräknade befolkningen 
kommer öka lite fram  ll 2019. Parken som fi nns 
i Ölmstad är centralt placerad. Här fi nns också 
närheten  ll naturen.  

Det fi nns en kulturhistoriskt intressanta plats 
utpekad vid Ölmstad kyrka.  

Enligt Översiktsplanen fi nns det e   par platser 
som är utpekade för exploatering i området. Vid 
fram  da planarbete kan det undersökas vidare var 
lämplig parkmark fi nns.  

De grönområden som fi nns är placerade centralt 
vilket gör a    llgången på grönområden inom 300 
meter är god i Ölmstad. 

Andel kvm parkmark/person

83

Kulturmiljö

Park

Natur



Parkplanerna kommer innehålla mål och en 
utvecklings- eller bevaringsplan för varje enskild 
park. I parkplanen ingår en analys och en 
beskrivning av varje park. Andra exempel på vad 
som kan komma a   ingå i en parkplan är bland 
annat värden, funk  oner, kvaliteter växtlistor och 
utvecklingspoten  al. De  a kommer ge en mer 
komple   översyn av kommunens parker. 
   
Trädplan
Även en trädplan är på gång. En trädinventering av 
stadens träd pågår och den ska sen ligga  ll grund för 
trädplanen. Innehållet i trädplanen tar bland annat 
upp hur träden ska planteras, etableras, skötas och 
beskäras. Den kommer även innehålla en åtgärds- 
och återplanteringsplan för kommunens träd. 
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Fortsa   arbete
Staden växer och det fi nns hela  den pågående 
projekt och nya exploateringar. Några stora 
kommande exploateringar i centrala Jönköping är 
Skeppsbron och Fabriksområdet. Det pågår också 
utveckling i utkanten av staden och i alla tätorter. 
Staden är i konstant förändring och det både 
 llkommer och försvinner grönytor. På många 

platser fi nns det e   behov av a   planera för fl er 
parker och grönområden. 

Storleken på parkerna har betydelse, i e   större 
område får fl er värden, kvaliteter och ak  viteter 
plats och fl er människor kan vistas där. Fickparker 
kan vara e   komplement men kan inte ersä  a de 
större parkernas funk  on och kvalitet. 

Parkplaner
Parkplanerna delas in e  er varje sta  s  kområde 
vilket i dagsläget kommer resultera i 18 parkplaner. 
Prioriteringen av parkplanerna baseras på hur 
utvecklingen ser ut i kommunen. Det fi nns e   
behov a   få fram parkplaner i centrala Jönköping  
och Huskvarna först. 

Preliminär priolista för parkplaner:
Jönköping V
Jönköping Ö
Huskvarna V
Huskvarna Ö
Ljungarum

Järstorp
Bankeryd

Gränna
Visingsö
Ölmstad
Skärstaddalen

Hovslä  
Barnarp
Norrahammar
Tabergsdalen

Lekeryd
Tenhult
Bo  naryd
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