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Introduktion

Detta program illustrerar enkelt hur 
orten kan bli mer attraktiv och grön 
ur flera perspektiv. Det gröna står för 
växtlighet som gör Järnforsen attraktivt 
samtidigt som det knyter ihop de cen-
trala 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. 
Grönskan bidrar även till förbättrad 
luftkvalitet, framförallt genom att löv-
träd helt enkelt absorberar partiklar på 
sina blad. 

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. 

Begränsningen består av den mark som 
kommunen själv äger och har rådighet 
över. Om idéerna kan inspirera även pri-
vata fastighetsägare är det en stor grön 
vinst för Järnforsen!

Orten har flera fina områden som kan 
lyftas fram genom att förstärka det som 
redan finns. Förutom det gröna är det 
viktigt med bra belysning för att skapa 
trygghet och för att göra platserna till-
gängliga under längre tid av dygnet.

Programmet är upprättat av trädgårds-
mästare Stefan Lagerqvist, Sävsjö, till-
sammans med stadsarkitekt Sara Dolk, 
Hultsfreds- och Vimmerby kommuner. 

Hultsfreds kommun ligger inom klimat-
zon 3-4 och alla växtförslag har anpas-
sats därefter. Förslaget har utarbetats för 
att få en liten arbetsinsats för skötsel och 
underhåll av växterna och träden.

Innehållsförteckning
1. Torget    3
2. Lekplatsen    4
3. Badplatsen    6

Gångväg och Storgatan
De två huvudstråken bör man ge extra om-
tanke; bilvägen längs Storgatan mellan Tor-
get och riksvägen och gångstråket mellan 
Torget och badplatsen. 

Det är dock svårt för kommunen att göra nå-
gonting längs sträckorna eftersom man inte 
har rådighet över vägområdena. Men om 
fastighetsägare och väghållare har stråken 
i åtanke kan man kanske hjälpas åt att göra 
vägmiljöerna vackrare!
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1. Torget

Torget är den centrala punkten i Järn-
forsen. Platsen knyter samman cen-
trumparkeringar med ortens affär, men 
det saknas en fysisk koppling mellan 
funktionerna. Genom att ta bort en ked-
ja i staketet öppnar man passagen mel-
lan parkeringsplatserna och affären. Då 
får torget en ytterligare funktion.

Planteringarna som omringar kommu-
nens mark bör bytas till mer grönt, till 
exempel en avenbokshäck.

Vegetationen under de tre lindarna be-
står av en gräsyta. Här kan man plantera 
marktäckande undervegetation av vin-
tergröna växter för att få en trevligare 
yta att titta på, och som dessutom kräver 
mindre skötsel. Lindarna borde bytas ut 
till flerstammiga prydnadskörsbär och 
belysas med spotlights för att ge Tor-
get en fin siluett även under den mörka 

tiden. Fyra nya soffor i färgglad kulör 
skulle göra ett ansiktslyft för Torget.
 
På Torget finns tre urnor placerade från 
Byarums Bruks ”Blom”-serie. Den vida 
krukan (”Vid Blom”) kan kompletteras 
med ”Stor Blom” som gör att plante-
ringarna kommer upp på höjden li-
tegrann.

Nola Parcosoffa

Stor blom och vid blom



4

2. Lekplatsen

Området består egentligen av två plat-
ser; en hembygdsmiljö och en lekmiljö 
som smälter in i varandra. De befintliga 
mindre träden är döda och bör tas bort, 
likaså bersån som är vänd mot hyreshu-
sen. Fyra större träd som ger volym kan 
planteras istället, exempelvis flerstam-
miga bergkörsbär.

Området bör kantas av ett nytt, grönt 
nätstaket längs Storgatan och Årenavä-
gen. Det blir en bra barriär mellan bi-
lar och barn, samtidigt som det inte blir 
iögonfallande. För att komma ifrån tra-
fiken kan tre dungar med buskar plante-
ras längs Storgatan. 

Själva lekplatsen får en ny, skyddad en-
tréväg in från gång- och cykelbanan. 
Entrén kan förstärkas med fina plante-
ringar på varje sida. Själva lekplatsen bör 
vara färgglad och omringad av ytor med 

sittplatser. Orange bänkar som man blir 
glad av! Som till exempel Nolas Parco-
soffa med armstöd.

Även ett utegym kan få ett rum i grön-
området!

Hela platsen bör få ny belysning så att 
lekplatsen kan användas även när det är 
mörkt. Man ska kunna känna sig trygg 
alla tider på dygnet och under alla års-
tider.

Marken är näringsfattig så nya plan-
teringar kräver särskild omsorg och 
grundliga växtbäddar.

Grönt nätstaket

NOLA Parcosoffa



Växtlista buskar (planteringarna 12 m långa och 7 m mellanrum)
Kod Vetenskapligt namn Svenskt namn
Co Cornus alba Gouchaultii Gulbrokig kornell
Ce Cornus alba Elegantissima Vitbrokig kornell
Hy Hydangea paniculata Grandiflora Syrenhortensia
Kw Kolkwitzia amabilis Pink Cloud Paradisbuske
Ma Malus toringo var sargentii fk Eskilstuna E Bukettapel
Pa Prunus Accolade Prydningskörsbär 

Flerstammiga 300/350
Ph Philadelphus coronarius Finn E Doftschersmin
Po Physocarpos opulifolius Summer Wine Rödbladig smällspirea
Sy Syringa vulgaris Syren
Vi Viburnum lanata Parkolvon

Växtlista perenner (planteras i kanten av rabatten och in under yttersta buskraden)
Al Alchemilla mollis Jättedaggkåpa
Gr Geranium Rozanne Trädgårdsnäva
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2. Lekplatsen

Växtlista vårblommande lökväxter
Narciss Flower Record 14/16
Narciss Carlton 14/16
Crocus tommasinianus Ruby Giant 6+

Lökerna planteras i större grupper i planteringarna. 
Krokusen förvildas i gräsytan.

Växtbäddar
Typ av yta Mineraljord 

Typ 3 och 4
Växtjord 
Typ 1 och 2

Totalt Anm.

PY      Planteringsyta buskar och perenner. 400 400 800 Planteringsyta för väx-
ter med medelhöga krav

T        Trädgrop diameter 3000 mm till samtliga 
nyplanterade träd

400 400 800

(se även anläggnings AMA) Jord ska vara fri från rötter av flerårigt ogräs, terrassen ska luckras ned till 300 mm. Jorden samt 
terrassen är kraftigt kompakterad och därför är det extra viktigt att följa anvisningarna. 

Paradisbuske Vitbrokig kornell Doftschersmin

Spirea Gulbrokig kornell
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3. Badplatsen

En oas som är lätt att nå från alla håll! 
Badplatsen behöver omvårdnad så att 
den hittar formen igen. Vass bör röjas 
och ny sand fyllas på vid bryggan så det 
blir en riktig sandstrand, cirka 10x20 
meter. Man kan då passa på att plana ut 
slänten. Sanden bör fyllas på även ut i 
vattnet.

Slyn längs vattendraget upp till riksvä-
gen bör rensas bort så att man kan se 
vattnet från båda sidorna. Några enstaka 
stora träd kan dock behållas.

Badplatsen bör få lite nya bänkbord 
samt omges av ett grönt nätstaket mot 
gatan och parkeringen. Även halvön 
mitt i fiskvägen kan behöva några nya 
bänkbord. Ett par belysningsstolpar 
längs gångvägen mellan bron och par-
keringsplatsen bör sättas upp eftersom 
det är mörkt längs denna sträckan.

Bron och vattendraget kan förses med 
spännande ljussättning som belyser 
vattnets rörelse.

Hags Picknickbord Skagen

Grönt nätstaket


