
Hultsfred makeover
Målilla
2020-03-24



2

Introduktion

Detta program illustrerar enkelt hur 
orten kan bli mer attraktiv och grön ur 
flera perspektiv. Det gröna står för växt-
lighet som gör Målilla attraktivt sam-
tidigt som det knyter ihop de centrala 
områdena genom gång- och cykelvägar 
där det ska finnas plats för positiva upp-
levelser. 

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. 

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.

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 Målilla!

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. Resecentrum              3
2. Atlanten              4
3. Tallo               5

Gångväg
Huvudstråken, gångstråket mellan Rese-
centrum och isbanan samt gångvägen till 
Tallo-området, bör man ge lite extra omtan-
ke både vad gäller belysning och det gröna. 

Vid alla anläggnings- och underhållsarbeten 
som sker här bör man få med sig det gröna 
tänket vid återställningen
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1. Resecentrum

Denna plats har blivit Målillas lilla 
pocket-park.

För att förstärka parkkänslan vid re-
secentrum kan man plantera in några 
bergkörsbär bland björkarna. I gräs-
ytan kan man plantera vårlök (skilla 
och påskliljor) i större grupper för att 
förlänga säsongen för färgprakten. För 
att förgylla parken ytterligare skulle ett 
konstverk kunna bli pricken över i:et!

Några av de planterade oxlarna trivs inte 
i den vattenrika miljön. Dessa bör bytas 
ut om flikbladig al som tål väta bättre.

Över cykelställen kan man sätta tak av 
sedum för att gynna cyklismen samti-
digt som de tar upp regnvatten och bi-
drar med ett estetiskt värde

Flikbladig alSedumtak/cykeltak

Blidsbergs cykeltak BastaFlikbladig al

SkillaPåsklilja
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2. Atlanten

För att inte förstärka Atlantvägens 250 
meter långa raksträcka kan man plante-
ra träddungar längs vägen för att bryta 
ner vägens visuella längd. I varje dunge 
planteras 3-5 träd i en grupp.

I dungarna föreslås dubbel blommande 
körsbär (Prunus avium Plena). Detta är 
en äldre sort som är vanlig utomlands i 
gatumiljöer. Den är dubbelblommande 
och sätter därför inga frukter. Träden 
lockar mycket insekter. 

Som undervegetation används Getris 
(Diervillea lonicera, Dilon). Buskarna 
sprider sig med utlöpare och bildar täta 
bestånd cirka 0,8 – 1 meter höga. Un-
dervegetationen ger låga skötselkost-
nader. Blommorna är små och gula och 
drar till sig humlor och bin. Bladverket 
är kopparfärgat eller gröngult. Buskarna 
ska planteras med ett centrumavstånd på 
0,9 meter.

En torrdamm kommer att anläggas i 
området för att kunna ta hand om dag-
vatten vid skyfall. Den kommer att vara 
gräsbeklädd och mestadels vara utan 
vattenspegel.

I och omkring gångtunneln under riks-
vägen måste ny belysning sättas upp för 
att öka trygghetskänslan.

Prunus avium plena

Diervilla lonicera Dilon Getris



3. Tallo

Området ska bli en plats för alla! 

”Tallo-området” föreslås bli ett aktivi-
tetsfält med ny lekplats, gym, grillplats, 
discgolf och fotbollsplan med nya mål. 
Fotbollsplanens storlek bör vara så att 
man kan spela med 7-mannalag (minst 
50x30 meter) och målens storlek 2x5 
meter. Den befintliga pulkabacken kan 
göras lite större och nya redskap till 
lekplatsen. En tillgänglighetsanpassad 
grillplats som man lätt kan nå även från 
Mogatan.

En ny gångväg in till området från Söd-
ra Långgatan bör anordnas, exempelvis 
med stenmjölsbeläggning. Parkerings-
platser längs både Södra Långgatan och 
Furuvägen.

Nya björkar kan planteras längs nät-
stängslet mot industrin samt dungar 
med buskar mot bostadshuset på Södra 
Långgatan för att rama in aktivitetsom-
rådet. Buskplanteringarna kan bestå av 
kornell, syrenhortensia, paradisbuskar, 
flerstammiga prydnadskörsbär, doftsch-
ersmin och spirea.

I aktivitetsparken behövs också bra be-
lysning så att man kan vara här och kän-
na sig trygg även under dygnets mörka 
tider.
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Discgolf Flerstammig bergkörsbär Doftschersmin Spirea Paradisbuske

Vitbrokig kornellGulbrokig kornellSyrénFotbollsmål


