
POPULÄRVERSION

Ett 
grönstruktur-

program har antagits för 
Moheda och Vislanda tätor-

ter. Denna populärversion pre-
senterar grönstrukturprogrammet 

i korthet och avser delen för  
Vislanda tätort. En populär-
version har även tagits fram 

för delen för Moheda 
tätort. 

Syfte
Grönstrukturprogrammet för Moheda och  
Vislanda tätorter ska utgöra ett kunskaps- och 
planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det 
ska också definiera ett gemensamt förhållnings-
sätt avseende den kommunägda grönstrukturen i 
tätorterna med närområden, samt definiera  
grönstrukturens möjligheter ur samhälls- 
byggnadssynpunkt. 

Statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt är medfinansiär
för genomförandet av projektet
Grönstrukturprogram för Moheda  
och Vislanda tätort.

GRÖNSTRUKTURPROGRAM 
FÖR 

VISLANDA TÄTORT



Inventeringar av sociala värden inom skogs- och 
parkområden och andra offentliga grönområ-
den inom Vislanda har pågått under 2017-2018. 
Medborgardialoger om värden, användning, 
brister och utvecklingsförslag kopplat till grön-
strukturen har hållits i november 2018.

I grönstrukturprogrammet redovisas resultatet 
av analyser av inventering och dialog. Likaså 
anges riktlinjer om kvaliteter och brister hos 
grönstrukturens upplevelse- och vistelsevärden. 

Tillgång, nåbarhet och tillgänglighet 
Vislanda har generellt en mycket god tillgång 
till grönområden, vilket är mycket värdefullt för 
att skapa förutsättningar för ett aktivt liv med 
många positiva hälsoeffekter.

Park- och landskapskaraktärer 
I Vislanda är allmänning och lekvänlighet van-
liga karaktärer då det finns flera parker med 
gräsytor och lekplatser. Även vissa naturområden 
upplevs lekvänliga då den ofta lite slyiga vegeta-
tionen ger potential till lek i form av kojbyggen 
och gömställen.  

Socialt aktiv rekreation 
Parker och naturområden är viktiga mötesplat-
ser. Några exempel kan vara vid en lekplats, på 
spontanidrottsplatser eller vid en parkbänk. 

Pedagogiska värden 
För- och grundskolor vistas i Vislandas grön-
områden. Detta är positivt då barns tidiga kon-
takt och lek i naturen stimulerar fysisk aktivitet, 
socialt samspel, mentala färdigheter och fortsatt 
miljöengagemang.

Trygghet och offentlighet 
Den upplevda tryggheten påverkar människors 
rörelsemönster, särskilt vad gäller barn, kvinnor 
och äldre. Därmed är det av vikt att arbeta med 
belysning, skötsel och att skapa överblickbarhet. 

Buller 
I Vislanda finns flera bullerstörda grönområden. 
Däremot finns även områden som har potential 
till att utgöra områden för tyst rekreation. 

ATT UPPLEVA OCH 
VISTAS I GRÖNSKA

Områden som är viktiga för socialt aktiv rekreation .

Inventerade områden för sociala värden.



BIOLOGISK MÅNGFALD

Naturvärdesklasser i Vislanda tätort.

Det 
är viktigt att  

genom samhällsplane-
ring och skötsel bevara och 

främja utvecklingen av en rik 
variation av naturtyper och arter, 

det vill säga en rik biologisk mång-
fald. Naturinventerare har bedömt 

områdenas naturvärde. Bedöm-
ningen utgår från fyra klasser, 
däremot har inga områden i 
Vislanda fått bedömningen 

högsta naturvärde. 

 
I programmet beskrivs 

värdefulla naturtyper i orten.  I 
Vislanda är äldre barrskogar, pionjärmil-

jöer, blomrika marker och äldre ädellövträd 
särskilt viktiga naturtyper. För varje natur-

typ anger programmet riktlinjer för 
skötsel som gynnar värdena. 



Östra torget

GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK

Hembygds-
parken

Busstorget

Vislanda skolskog 
och elljusspår

Vislanda kyrka

Brända tomten

Lekplatsen  
Vinkeln

Vislanda 
idrottplats

Västra torget

Skogsområdet norr om 
Byvägen/Torpvägen

LÄS MER
Fullständig handling finns 
på kommunens webbplats  

www.alvesta.se och på  
Vislanda bibliotek.

Kontakt
Alvesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
Telefon växel: 0472-150 00 
e-post: samhallsbyggnad@alvesta.se

Områdena i kartan har i 
grönstrukturprogrammet 
bedömts vara de mest 
värdefulla i Vislanda uti-
från sociala värden och/
eller naturvärden. 

I programmet beskrivs 
värdena och för de om-
råden där utvecklings-
potential har identifierats 
ges riktlinjer som syftar 
till att vägleda vid en 
framtida utveckling av 
grönområdet.

Områden med  
privat fastighetsägare är 
markerade i kartan då 
Alvesta kommun inte 
har rådighet över denna 
mark. 

Utmärkt i kartan finns 
även de områden som 
har pekats ut för någon 
form av exploatering i 
olika planeringsdoku-
ment, så som översikts-
plan eller detaljplan. I 
dessa områden kan en 
konflikt uppstå mellan  
de olika intressena.

Värdefulla grönområden i Vislanda tätort.

Kvarndammen 
Elnaryd

Grönområdet vid 
Vislandabadet


