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Grenadjärtorpet

Grenadjärtorget
Torget blir en liten platsbildning vilken fungerar som en 
entré till skogen och erbjuder en möjlighet  för butiker 
och serveringar att etablera sig. 

Trottoaren görs extra bred för att den tillsammans med 
torgytan ska kunna nyttjas om exempelvis en pizzeria vill 
öppna en uteservering. Materialvalen håller ihop 
torgytan över till den norra sidan och vidare till skogen 
och körbanan höjs upp till samma nivå som torgytan för 
att sänka bilisternas hastighet.

Villastad
Genom att anlägga trottoarer och föra fram 
husen mot gatan skapas ett gaturum med 
bra kontakt mellan husen, trädgården och  
gatan. På trottoaren kan man röra sig säkert 
och den drar dessutom ned skalan på gatan 
så att den känns smalare, vilket i sin tur 
leder till att man sänker hastigheten
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Äventyrsskogen
Skogen utgörs mestadels av planterad lövskog 
och är en koppling ut till Grenadjärtorpet och 
skogen i övrigt. 

Genom att anlägga en naturlekplats och en 
spontanidrottsplats ges utrymme för en friare 
lek både för barn och vuxna. Lekplatsen ges en 
större dignitet och blir genom detta och 
kopplingen till skogen en plats att gå till även 
för de som inte bor i närområdet.

Västra esplanaden
Cykelvägen löper i mitten av vägen tillsammans med  större 
träd som skapar en esplanad upp mot torget. Bilvägen får 
ett enkelriktat körfält i vardera riktning och genom detta 
upplevs bilvägen som smalare.

Norra Ringvägen
Genom att ha en cykelväg längs med hela södra sidan av Norra 
Ringvägen skapas ett snabbt sätt att ta sig med cykel in till centrum 
och till den nya skolan. Genom att den byggs ut tillsammans med 
Norra ringvägen etbleras den också i folks medvetande som ett 
vettigt allternativ till bilen.

samtidigt som antalet allvarliga olyckor minskar jämfört med 
korsningar. De ger även en bra koppling ut och in i området samt en 
bra koppling för Paradiset ut på Norra Ringvägen.

Genom att låta bebyggelsen gå ut och möta vägen på vissa punkter 
upplever bilister som kör förbi på Norra ringvägen att det ligger ett 

hastigheten.

I detaljplanen ges också möjlighet för fyra busshållplatser, en i 
vardera körriktningen vid den kommande skolan och en i vardera 

och kurer för barnen att vänta i.

Kulturlandskapet

om den östra dammen knyter området an till detta.

Vattentorget
Ett dagvattenstråk går från den 
kommande skolan till torget och på 
torget samlas vattnet i en liten damm 
för att sedan rinna vidare. Torget 
fungerar som ett entrétorg både  till 
husen och till skid-/pulkabacken.

Utsiktskullen
En hög kulle i områdets mitt sparas för att 
ge ett annars ganska platt område variation 
och för att möjliggöra en utsiktspunkt över 
området, en backe att träna intervallträning 
i eller bara ett ställe att grilla på.

Vattenvägen
Ett dagvattenstråk löper från den kommande skolan 
till Vattentorget . Genom detta stråk skapas en tydlig 
och säker förbindelse mellan skogen, pulkabacken och 
skolan för att underlätta undervisning och fritid 
utomhus.

Västra Älmhults skid-/pulkabacke
En cirka 23 meter hög skidbacke skapas genom att samla organiska massor som 

blir brantare mot toppen för ge människor i alla åldrar en rolig upplevelse. 

Ny skola och förskola
En skola och förskola för cirka 500 elever kommer att byggas här.  Stora 
skolgårdar kommer att planeras in för att ge möjlighet till en varierad och 
utvecklande lek.

Mer bostäder
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Karaktärskarta 

Godkännande
2016-05-23 Miljö- och byggnämnden

Antagande
2016-06-20 Kommunfullmäktige

Laga kraft
2016-07-22
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