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Introduktion

Detta program illustrerar enkelt hur 
tätorten kan bli mer grön ur flera per-
spektiv. Det gröna står för växtlighet 
som gör tätorten attraktiv samtidigt som 
det gröna knyter ihop centrum med de 
yttre områdena genom gång- och cykel-
vägar där det ska finnas plats för positiva 
upplevelser.

De gröna miljöerna gör oss mer hållbara 
och bärkraftiga mot klimatets påverkan. 
Allt grönt ger ett jämnare klimat och 
skydd mot skyfall. Träd spelar en viktig 
roll för att ta hand om regn, både det 
regn som stannar i kronan och det som 
sipprar ner i marken.

Grönskan bidrar även till förbättrad 
luftkvalitet, framförallt genom att löv-
träd helt enkelt absorberar partiklar på 
sina blad. Stadsgrönskan kan också bidra 
till att minska buller som annars studsar 
på släta fasader och sprids ut.

En tillgänglig och attraktiv grön miljö 
är en viktig förutsättning för vardagsrö-
relse och bidrar till ett naturligt sätt att 
träffa andra, trivas och må bra.

Stor vikt har lagts vid att skapa mötes-
platser för gamla och unga. Då Silver-
dalen delas av genomfartsvägen Storga-
tan är förutsättningarna en utmaning. 
Ett samarbete med fastighetsägare och 
Trafikverket krävs för att kunna skapa 
ett centralt centrum. Även områden vid 
skolan och sporthallen förstärks med 
större ytor för aktiviteter och grönska.

Eftersom Silverån flyter längs hela Sil-
verdalens samhälle bör även vattnet 
komma till sin rätt. Genom att förbinda 
de stigar som finns kan man skapa ett 
långt gångstråk och göra Silverdalen till 
en sjönära ort! 

Programmet är upprättat av träd-
gårds-mästare Stefan Lagerqvist, Sävsjö, 
tillsammans med Hultsfreds kommun.

Hultsfreds kommun ligger inom klimat-
zon 3-4 och alla växtförslag har anpas-
sats därefter.

Förslaget har utarbetats för att få en li-
ten arbetsinsats för skötsel och under-
håll av växterna och träden.
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1. Sporthallen

Området runt sporthallen är en bra 
samlingsplats för utomhusaktiviteter. 
Tennis- och boulebanor finns redan 
idag. En lekplats skapar utrymme för 
alla åldrar med aktivitetsytor som till-
gänglighetsanpassas. Ny utrustning i 
lekparken som gungor, sandlådor och 
klätterställningar. En grillplats ska ock-
så anläggas. Fritt wi-fi! Plats finns för 
framtida utbyggnad med utegym.

Lekplatsen bör avgränsas mot gator 
med grönt nätstängsel och dungar av 
grönska. Det kan till exempel vara syrén 
och doftschersmin som kräver lite un-
derhåll tack vare att de är tätväxande. 
De är dessutom taggfria.
 
En ny gångväg med stenmjölsbelägg-
ning anläggs från sporthallens parke-
ringsplats till lekplatsen.

Syrén

DoftschersminGunga med två sitsar Klätterställning med rutsch

Tillgänglighetsanpassad lek Kompisgunga Grill

Papperskorg
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2. Roslunds

Den gamla bostadstomten ”Roslunds” 
håller på att växa igen! Platsen ligger 
strategiskt mellan Silverdalens skola och 
Grönlidens förskola och borde kunna 
nyttjas till barnen som har begränsade 
grönytor. Den kuperade marken ger 
förutsättningar till uteaktiviteter och 
undervisning. 

Hämta- och lämnaplatserna flyttas till 
Skolgatan och Karlavägen kan avslutas 
med en vändplan till förmån till en stor, 
grön skolgård.

Barrträden bör bytas ut till lövträd i 
dungar med lönn och björk. Gärna också 
med fruktträd som bigarrå och körsbär. 
Skolan kan också ha egna planteringar 
kopplat till undervisning med blommor 
och bärbuskar.

Ytan kan möbleras med väderskydd och 
sittgrupper, griffeltavlor och motorikba-
na. Även öppna ytor för lek bör finnas.

Området kan bli en oas som även kan 
vara tillgänglig under kvällstid. Då är 
belysningen också viktig.

Björk

Bild: Utform

Bild: Utform

Bild: Utform Bild: UtformSkogslönn

Körsbärsträd

Bigarrå



3. Centrum

En central plats i Silverdalen är kors-
ningen på genomfartsvägen Storgatan/ 
Skolgatan-Bruksgatan. Den saknar dock 
ytor för möten. Vägen skär av platsen 
och hastigheten är alldeles för hög för 
passerande fordon på Storgatan. 

Trafikverket jobbar med en ”timglaslös-
ning” som ska tvinga ner hastigheten. 
Tillsammans med kommunens ambi-
tion att minska gaturummet med hjälp 
av en avvikande beläggning (som till ex-
empel röd asfalt) och grönska på höjden 
är förhoppningen att området får den 
respekt och hänsyn det förtjänar. I tim-
glasens utbuktningar kan belysnings-
stolpar vara stöd åt gröna klätterväxter 
som kaprifol och någon murgröna.  

Trevlig miljö för sittplatser och grönska 
kan skapas på norra sidan av vägen som 
kantas av körsbärsträd och låga, böljan-
de planteringar mot vägen. 

Genom varje område passerar ett 
gångstråk. Ytan vid sittplatserna kan 
förses med marksten. Utsmyckningar i 
smide och sten kan förgylla platsen.

Kommunen äger inte marken.
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Växtlista
Tuvrör (calamagrostisacuti flora overdam)
Ulleternell (Anaphalis triplinervis)
Höstälväxing
Kärleksört (hylotelephium telephium matrona)
Kantnepeta (neptea faassenii six hills giant)
Körsbärsträd (Prunus Sargentii Rancho)

Ulleternell

Kärleksört

Höstälväxing

Tuvrör Körsbärsträd

Bild: Vestre

Utsmyckning

Låga växter

Folkbetongplattor med siffror

Belysning med klätterväxter



6

4. Gamla Kiosken

Här stod tidigare ”gamla kiosken”. Plat-
sen är en av få längs Storgatan som ägs 
av kommunen. 

Här kan man plantera träd i samman-
hängande grupper. Till exempel berg-
körsbär (Prunus Sagentii) tillsammans 
med bärapel (Malus baccata) som blom-
mar tre veckor senare.

Riv bort sly och skapa en blomsteräng 
med vårblommande bergkörsbär och 
bärapel. 

BergkörsbärBärapel Ängsmark
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5. Genomfarten

6. Västra infarten 7. Östra infarten



8

8. Strandpromenaden

Stora möjligheter att ordna ett fint pro-
menadstråk längs vattnet. Möjlighet 
att komma över ån med en enkelspång 
(cirka 15 meter lång). På vissa ställen får 
marken jämnas av med stenmjöl.

Vid p-platsen kan gångytan tillgänglig-
hetsanpassas fram till dämmet.  Ett par 
bänkbord kan placeras här.

Kommunen äger inte marken.

Skagen bänkbord

Spång


