
AKTIVITETSOMRÅAKTIVITETSOMRÅAKTIVITETSOMR DER:

Udover de egentlige boområder ligger der en 
del områder, der indgår i det fær i det fær i det f lles indtryk og 
anvendes på en mere anonym måde.
Det vil være af stor betydning, at også de tildeles 
en overordnet plan, som kan indgå i det store 
samlede billede, men hver på sin måde bidrage 
med særlige landskabelige og oplevelsesmæssige 
kvaliteter.
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PARKERINGSOMRÅPARKERINGSOMRÅPARKERINGSOMR DET

Arealet fremtræder i dag som en stor og noget 
slidt plads uden en afl æselig struktur, kørevej 
og parkeringsområde er tilfæde er tilfæde er tilf ldigt markeret 
med betonrør og natursten. Pladsen ligger helt 
åben mod omgivelserne og har ingen form for åben mod omgivelserne og har ingen form for å
beplantning.
Det vil være oplagt at vurdere funktioner og 
pladsbehov, og så herefter udarbejde en samlet 
plan, som også kan indeholde en ide til koblingen 
til nærområderne.
Beplantning, befæBeplantning, befæBeplantning, bef stelse, belysning, møblering 
og kunstnerisk udsmykning er de enkeltdele, der 
kan indgå i en samlet plan i god harmoni med de 
praktiske funktioner.

SERVICEAREALET OG DEN VILDE 
NATUR

I tilknytning til parkeringsområdet ligger 
servicearealet, et stort velbeliggende område, der 
forekommer noget glemt og uudnyttet. Udover de 
aktuelle funktioner synes her et fi nt potentiale for 
mange fl ere funktioner. Specielt beliggenheden 
mod ”den vilde natur” og søens tilløb med 
stemmeværk etc. er et landskabselement, der 
evt. kan fremstå en smule mere synligt og 
tilgængeligt. Det er dog meget væsentligt ikke at 
kultivere det for meget, den vilde karakter, det 
fritvoksende og den artsrige beplantning er vigtig 
at bevare.

P

En meget interimistisk afmærkning.

Skulpturer kan indgå i en samlet plan.

Den vilde natur rummer mange specielle indtryk.
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FOLDBOLDBANEN

Den store klippede græsfl ade med mulighed for 
boldspil er et godt aktiv for hele Tjörnarp Søpark.
Den store intensivt plejede græsfl ade står i en fi n 
kontrast til de mere naturprægede og de nærmest 
vilde delområder. Den indbyder til boldspil og 
fæfæf llesskab og afl aster dermed også andre områder 
for dette slid og denne til tider støjende aktivitet.øjende aktivitet.ø

Græsarealet skal vel bare passes med klipning 
og gødskning. Med års mellemrum kan der 
måske være brug for en mere tilbundsgående 
vedligeholdelse i form af topdressing, 
vertikalskæring og eftersåning.

Græsfl aden holdes klippet og gødet.

Kulissebeplantninger omkranser området.
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PLADSEN MED STENVÆPLADSEN MED STENVÆPLADSEN MED STENV GGENE

I forlængelse af fodboldbanen ligger et meget 
stemningsfuldt græsrum, afgrænset af skoven på 
den ene side og af en fi n, men næsten helt tilgroet 
stenvæg på den anden.
Stenvæggen krummer ganske let og giver 
området en særlig intim stemning.
Det anbefales at oprense stenvæggen, så den 
fremstår noget mere tydeligt, men endelig med 
stor påpasselighed, såpasselighed, så å de fi ne beplantninger og 
mosdannelser ikke forstyrres. Men en tydelig 
oplevelse af, at pladsen er så præcist afgrænset 
vil styrke oplevelsesværdien og den intime 
stemning. 
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Gærdet er overgroet og stenene sløres.

Stengærdet er vært for en spændende plantevækst. Når gærdet står “rent” opleves det bedst, som det fi ne bygværk i 
skoven.
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STÆVNINGSSKOVEN

Hele skovområdet mod vest, som løber sammen 
med et større skovområde, har en særegen 
og spændende stemning. Man møder her en 
interessant kobling mellem fri natur, gamle 
dyrkningsmetoder og bygget kultur i form af 
stenvægge og sammenhobninger af sten.
Måske er her tale om resterne af en gammel 
stævningsskov, måske har her ligget små 
kreaturindhegninger. Det vil være spændende at 
forføforføforf lge disse næsten helt tilvoksede kulturspor.
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En spændende lys/skygge stemning.

Balancen mellem det åbne og det tætte bør fastholdes.
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SØBREDDEN

Langs søbredden er også opstået en kraftig 
tilgroning, måske specielt fordi vandet er blevet 
meget næringsholdigt. Mange siv og gråpil åpil å
lukker mod vandkanten og afskærer kontakten 
mellem sti og vandfl ade.
Selvsagt skal de gældende beskyttelsesregler 
overholdes, men der kan evt. foretages specielle 
drøftelser med de lokale myndigheder, når en 
overordnet landskabsplan foreligger.

Langs søen har Naturvardsverket lagt en række 
bestemmelser, som selvsagt skal respekteres.
Det kan dog evt. være en konfl ikt mellem 
beboernes ønsker om adgang til åbent vand, åbent vand, å
mulighed for fi skeri, og naturovervejelser 
omkring sikring af fl ora og fauna.

Spørgsmål vedrørende nedenstående må 
undersøges:
• Tilgroning
• Vandkvalitet
• Vandgennemstrømning
• Fiskearter og antal
• Planter, arter og antal

Ved søbredden skyder meget pil op.

Et halvåbent kig med store, stammede træer og vandfl ade.




