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Introduktion

Detta program illustrerar enkelt hur 
orten kan bli mer attraktiv och grön ur 
flera perspektiv. Det gröna står för växt-
lighet som gör Mörlunda 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 Mörlunda!

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. Sporthallen    3
2. Gästgivaren    4
3. Häradsvägen    5
4. Parken    6

Gångväg
Gångstråket mellan handelshuset och det 
nya parkområdet bör man ge en liten extra 
omtanke både vad gäller belysning och det 
gröna. Vid alla anläggnings- och underhålls-
arbeten som sker här bör man få med sig det 
gröna tänket vid återställningen
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1. Sporthallen

Sporthallen ligger i ett bra läge intill 
skolan. Här finns många aktivitetsytor 
som kan samutnyttjas.

Framsidan har dock mer att önska; som 
en fin entréväg, skärmtak och en en-
tréskylt. Hela utemiljön på framsidan 
kan göras mer välkomnande med hjälp 
av bättre belysning och nya träd.

Ytan bakom hallen som tidigare använts 
som fotbollsplan kan få nytt innehåll: 
flera boulebanor, plats för utegym och 
100-metersbana för friidrottsträning 
och uppvärmning. Bra belysning så att 
man kan vara här även när det är mörkt 
ute.

Hela aktivitetsområdet bör förses med 
många nya bänkar – som till exempel 
Hags Sofiero.

Hags Sofiero bänk

Skylt SporthallBoulebanor

Utegym Löparbana
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2. Gästgivaren

En minioas som man lätt kan tro tillhör 
flerbostadshusens privata gårdsmiljö. 
För att göra platsen inbjudande för alla 
bör man göra en ny gångväg in, mitt 
emot infarten till handelshusets parke-
ring. Längs gången en tillgänglig yta för 
sittbänkar. 

I gräsytan framför den karaktäristiska 
stenen bör bänkar och bord placeras så 
att man kan ta med fikakorgen hit.

Några fler träd, körsbär och björk, kan 
planteras i gräsytan.

Stenen bör belysas med strålkastare 
för att ge den en spännande form efter 
mörkrets inbrott. Även några belys-
ningsarmaturer bör placeras längs den 
nya gångvägen.

NOLA Parcosoffa och parcogrupp



3. Häradsvägen

Grönytorna ligger inom Trafikverkets 
vägområde, men eftersom de har så-
dan strategisk betydelse bör vägdike-
na vid handelshuset sås med ängsfrön. 
Fröblandning ”Normaläng 101” från 
www.pratensis.se som kompletteras 
med några mer iögonfallande växter 
som frön från blomsterlin, vallmo och 
klint. Ängsmarken behöver inte mer 
skötsel än vägdiket idag. Platsen är en 
knutpunkt och vägvisare mellan cen-
trumdelen och den nya parken.
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Ängsmark



4. Parken

Här finns de bästa förutsättningarna för 
att skapa en levande och varierad park-
miljö. Från en mer anlagd miljö med 
lekplats, grillplats och fotbollsplan till 
en öppen naturpark. Områdena binds 
ihop genom gångvägar och öppna dag-
vattendammar.

Inom aktivitetsdelen inryms en ny lek-
plats, grillplats, discgolf-korgar och en 
5-manna fotbollsplan som har måtten 
15 x 30 meter och mål 3 x 2 meter. 

Dungar med buskar kan planteras mot 
de lägre liggande bostäderna i väster. 
Buskplanteringarna kan bestå av bland 
annat kornell, syrenhortensia, paradis-
buskar, flerstammiga prydnadskörsbär, 
doftschersmin och spirea.

Parkeringsplatser längs Vällingbyvägen 
och ett grönt nätstaket mot gatan som 
gör lekplatsen säkrare.

I naturparken bör man röja sly och 
gallra träd. Sådd av ängsblommor och 
inplantering av Rhododendron som na-
turligt inslag. Nya stigar anläggs både 
längs och tvärs parkområdet. 

Öppna dammar kan skapas för att ta 
hand om dagvattnet när flöden är höga. 
Dammarna blir inte bara funktionella 
utan bidrar med estetisk effekt vid de 
tillfällen det är vattenspeglar i dem. 

I naturparken bör även en yta skapas för 
vila med bänkar och bord. Bänkar kan 
även placeras ut längs gångstigarna.

Naturligtvis bör gångstråken belysas så 
att parken blir en trygg plats som kan 
utnyttjas både när det är ljust och mörkt 
ute.
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Trädrad

Grönt nätstaketDiscgolfFotbollsplan
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4. Parken

Syrén Ängsmark Doftschersmin

Flerstammig bergkörsbärGulbrokig kornell Rhododendron Paradisbuske

Rhododendron

Vitbrokig kornell Spirea Rhododendron


