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Inledning

Som avslutning på fyra och ett halvt års studier har vi nu kommit till Examensarbetet på 20
poäng. Arbetet har vi valt att göra tillsammans eftersom vi delar intresset för mellanstaden och de
människor som bor där. Att arbeta tillsammans med någon anser vi även ökar kreativiteten och
bredden på arbetet. Genom att vi läst olika litteratur och sedan delgivit varandra av innehållet har vi
fått en grund att basera vårt arbete på. Tillsammans har vi samlat material av olika slag från vilket
vi sedan diskuterat oss fram till vad som varit relevant att ta upp i vår studie av mellanstaden.

I vårt examensarbete vill vi sätta fokus på mellanstaden. De stadsområden som ligger mellan
den centrala staden och landsbygden. Vi anser att de är viktiga delar av vår stadsmiljö som ofta blir
bortglömda eller åsidosatta. I arbetet har faktainsamling, den historiska bakgrunden, inventeringen
och analysen varit gemensam men i avsnitt 3 har vi var och en för sig gjort en fördjupad studie av
mellanstaden. Fördjupningarna har utgått från ett ekologiskt och ett socialt perspektiv. För den
ekologiska delen har Margareta Mark haft huvudansvaret och för den sociala Marcel Abedini. Som
avslutning för vi en gemensam diskussion om mellanstaden i allmänhet och dess förutsättningar
och framtid.

Vi vill här tacka alla som har hjälpt och stöttat oss under den här tiden. Tack Kristianstads
kommun för de material vi erhållit. Men främst ett stort och varmt tack till vår handledare Eva
Öresjö, prefekt och professor på Institutionen för Fysisk Planering; Blekinge Tekniska Högskola,
som under det senaste året bistått med ovärderlig hjälp, under hela vårt examensarbete.

Karskrona  juni 2002
Margareta Mark & Marcel Abedini
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Introduktion



Bakgrund

Det är många faktorer som påverkar stadsutvecklingen och som skapar stadens identitet.
Medverkande krafter är de offentliga och privata aktörernas intressen, den nationella bostadspolitiken,
den befintliga fysiska strukturen samt stadens historiska bakgrund.

I en tid då globalisering och kulturella förhållanden skapar en konkurrens mellan städerna kan
stadens identitet och ekonomisk utveckling ses som viktiga faktorer i strävan efter att göra staden
attraktiv. Avregleringen av bostadsmarknaden har bidragit till att privata aktörer får allt större
inflytande över stadsutvecklingen. Olika grupper som till exempel företagarföreningar satsar på
stadskärnans förnyelse. Centrumförnyelse och tilltalande bostäder i centrala lägen är aktuella projekt
med inriktning på att göra staden tilltalande. Handel, nöjen, kultur, och attraktivt boende är viktiga
för staden i kampen om företag, befolkning, turister och andra besökare.

 I de medelstora och stora städerna finns en form av stadsstruktur som vi här kallar mellanstad.
Med mellanstaden menar vi de områden som är belägna mellan den täta stadskärnan och landsbygden.
I mellanstaden finns många typer av bebyggelse. Småskalig äldre bebyggelse ”samsas” med storskalig
miljonprogramsbebyggelse, villamattor, arbetsplatsområden, bilvårdsanläggningar, externhandel,
trafikleder, tomma ytor med mera.

Trenden när det gäller attraktivt boende går mot två håll. Det ena är att man väljer att bosätta
sig i stadskärnan och det andra är att man väljer ett boende utanför staden, gärna i ”sjönära” läge.
De mindre tätorterna kan i många fall erbjuda mycket goda boendemiljöer. Att bo utanför staden
har blivit en möjlighet i vårt moderna IT-samhälle.

I staden har de olika bostadsområdena fått olika attraktionskraft. Det finns stadsdelar med
långa bostadsköer samtidigt som andra områden har tomma lägenheter. En stor del av stadens
befolkning bor i mellanstadens bostadsområden. En del av dessa områden besväras av dåligt rykte.
Den  publicitet dessa får är oftast i negativ form. Den uppmärksamhet, som riktar sig mot staden,
berör främst staden centrala delar. Därför vill vi sätta fokus på mellanstaden.

Mellanstaden har många resurser, kvaliteter och möjligheter samtidigt som det finns brister
och problem. Till resurserna hör närheten till naturen, låga markkostnader och att det ofta finns
markreserver. Till nackdelarna och svagheterna hör bilberoende, segregation, storskalighet och
minskad närservice. Otrygghet och dålig tillgänglighet kan även höra till mellanstadens problem.

Trivsel och livskvalitet i vardagsmiljön är viktig för hela stadens utveckling. En god miljö kan
stärka ortens konkurrenskraft och bidra till en positiv stadsutveckling. Vid framtida lokaliseringar
av nya arbetstillfällen inom ”high-tech” ses livskvalitet i vardagsmiljön som en viktig
utvecklingsfaktor. Även servicenäringarna anses vara beroende av god stadsmiljö. (Sverige 2009)

Det finns många olika sätt att verka för en god livsmiljö. Att stadens centrum går mot en
renässans är ganska tydlig. Vi frågar oss om stadsutvecklingen stannar i centrum, eller om den
berör stadens alla delar. För att få en uppfattning om vilka förutsättningar mellanstaden har gör vi
ett nedslag i en medelstor svensk stad, Kristianstad. Vi kommer att söka efter kvaliteter utifrån de
boendes perspektiv och deras syn på en god livsmiljö. Det sker främst utifrån barn och ungdomars
synvinkel och ur ett ekologiskt perspektiv. Vi funderar även på vad som kan förbättras. Viktiga
faktorer att ta hänsyn till i stadsplaneringen är det historiska arvet, infrastrukturen, byggd miljö,
landsbygd, välfärd, människors livsformer och vardagsliv. (Sverige 2009)

Problemformulering
Det finns många åsikter om stadens olika delar och vem som bor var. Centrum är till för

”innefolk” och ungdomar med god ekonomi. I miljonprogramsområdena bor invandrare och
människor med olika problem. Villamattor för ”medelsvensson” med Volvo, husvagn och hund.
Nyproducerade bostäder i attraktiva lägen för IT-folket och så vidare. Det går att räkna upp åtskilliga
fördomar om staden och vem som bor var. Eftersom vi i det här arbetet främst  kommer att inrikta
oss på mellanstaden kanske vi upptäcker att fördomarna besannas eller att områden som anses som

Introduktion

6



utsatta problemområden kanske inte alls upplevs som sådana av de boende.
I dagens svenska städer ligger oftast stadsdelarna som öar runt en centrumkärna som även den

är en ö. Centrum har specifika funktioner som ett tätare utbud av handel, kultur och nöjen än vad
den övriga staden har. Bostadsområdena knyts till centrum genom trafikleder. Det finns ofta
mellanrum mellan själva stadskärnan och övriga områden. Många öar ligger relativt isolerade mellan
olika trafikleder. Där blir ofta bilberoendet ett faktum i en tid med förändrad närservice. Utvecklingen
har gått mot ett boende där homogena grupper bor i olika stadsdelar. De frågor man kan ställa sig är:

·Går det att stärka stadens olika delar så att en helhet uppstår

·Kan mellanstaden bli hållbar ur social, ekologisk och ekonomisk synvinkel.

·  Finns det någon möjlighet att genom planering och politik motverka segregation

Syfte
Utifrån dessa frågor är syftet med detta examensarbete:

- att identifiera stadens olika delar för att se vad mellanstaden har för möjligheter
  och brister.
- att söka idéer till hur man genom planering kan öka trygghet, trivsel och tillhörighet för de
  som bor i mellanstaden.
- att studera om det finns olika möjligheter att knyta ihop stadens öar och stärka mellanstaden
  och dess samhörighet med centrum

Tillvägagångssätt
För att identifiera stadens olika delar gör vi först en allmän historisk tillbakablick på Sveriges

stadsutveckling. Vi kommer även att beskriva olika drivkrafter som påverkat stadsbyggandet under
1900-talet. Vi kommer även att precisera vilka områden som vi anser ingår i mellanstaden. Därefter
kommer en diskussion om nuläget, trender och framtid.

Senare i arbetet tar vi upp staden Kristianstad som exempel. För att få en förståelse för hur just
den staden kommit till och hur den har växt fram gör vi en kort beskrivning av Kristianstads utveckling
och en analys av staden. Efter det visar vi vad vi har bedömt vara Kristianstads mellanstad. I
mellanstaden väljer vi sedan ut ett område som vi kommer att arbeta vidare med i en grundligare
studie utifrån två synvinklar en ekologisk och en social.

Den sista delen av arbetet omfattar förslag som framkommit genom studier av stadsdelen.
Förslaget redovisas i form av en ”idékatalog” tillsammans med inspirationsbilder. Arbetet avslutas
med en diskussion om mellanstaden och hur man i framtiden bör arbeta för att stärka de kvaliteter
som finns där.
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Avsnitt 1

Stadsutveckling med fokus på mellanstaden

Det här avsnittet innehåller en kort studie av
stadsutvecklingen i Sverige samt av de olika

stadsbyggnadsideal som påverkade bostadsbyggandet
under1900-talet. Vi tittar på vilka förväntningarna som
fanns, om förväntningarna uppfylldes, och på hur de

bostadsområden som byggdes fungerar idag.
Från och med 1900- talets senare del är det många

olika intressen och aktörer som påverkat och påverkar
stadsutvecklingen. Olika faktorer som omnämns i

avsnittet är globalisering, en förändrade arbetsmarknad,
arbetet mot en hållfast stad utifrån Agenda 21och Habitat
agendans synvinkel, handelns utveckling som bidragit till

en etablering av nya centrum med mera.
Ett resonemang görs även om vilka tendenser som

finns i stadsutvecklingen idag. Resonemanget vi för, gör
vi med fokus på fenomenet ”mellanstad”.



Stadsutveckling  och stadsbyggnadsideal under 1900-talet

Inledning
Våra städer befinner sig i en ständig utveckling. Det är en förändring som pågått sedan de

första städerna bildades för drygt 1000 år sedan här i Sverige och som pågår än idag. Många
egenskaper, som staden har förefaller att återkomma oberoende av i vilken tid och kultur vi lever.
Staden har alltid fungerat som en  mötesplats för människor från olika håll och att staden är en plats
där många olika centrala funktioner samlats.

Städer har tillkommit på olika sätt. Handel och nod i transportsystemet var två funktioner av
stor vikt då våra första städer bildades. Naturresurser i form av vattenkraft, mineraler med mera är
också lokaliseringsfaktorer. Kyrko- och stadspolitiska orsaker är andra faktorer som har bidragit till
var våra städer är belägna.  (Kåpe, 1999)

Många av de medeltida städerna anlades på kungliga markområden, på kungsgårdarnas
utmarker. Avsikten var troligen att anlägga handelscentrum där tullar och andra avgifter skulle dra
in pengar till kronan. Kungsgårdarna var i sin tur ofta uppförda på gamla samlingsplatser som kan
ha varit tings- eller kultplatser. Till att börja med  skilde sig bebyggelsen inte så mycket från
bondbyarnas gårdar. Gårdarna låg med sina ekonomibyggnader längs med gatorna och bostadshusen
fanns inne på gårdarna. Den långsmala marknadsgatan utvidgades med ett torg i slutat av 1200-
talet.

Under 1600-talet anlades ett flertal städer för militära syften. Den här tiden ses som
stadsbyggandets århundrade i Sverige. Befästningsstäder anlades på strategiska platser. Idealformen
för stormaktstidens stadsbyggande var en regelbunden månghörnig befästningsanläggning som
omslöt en geometrisk stadsplan. Planidealet var en strikt rutnätsplan. I de flesta fall skedde
stadsbildningen utan att befolkningen ville detta. Folk flyttades ofrivilligt till de nyanlagda städerna.
Exempel på mellanstora städer från stormaktstidens Sverige är Göteborg, Karlskrona och
Kristianstad. (Åström, 1993)

Mot slutet av 1800-talet kan vi se att statens åtgärder utgör viktiga tillväxtfaktorer för de
mellanstora städerna. Tilldelning av funktioner som residensstad och som stiftstad bidrar till stadens
karaktär och har betydelse för utvecklingen. Handel och nod var liksom naturresurser fortfarande
viktiga faktorer för städernas utveckling. Den historia som staden bär på spelar en stor roll för
städernas sysselsättningskaraktär ännu i våra dagar.

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal utvecklades städerna även till följd av industrialismens
intåg. Industristad, handelsstad, tjänstestad och industriblandstäder är en indelning som Leif Kåpe
använder sig av när han förklarar hur utvecklingen i våra mellanstora städer framskridit ( Kåpe,1999).
Genom ångmaskinen ökade friheten till lokalisering av fabriker och nya förutsättningar för
stadsbyggandet uppstod. Goda kommunikationer blev allt viktigare och järnvägen fick stor betydelse
för städernas utvecklingsmöjligheter.

Järnvägsarkitekten A W Edelsvärd utarbetade på 1850-talet en idéplan för landsortsstäder.
Spår av denna kan ses i stadsplaner in på 1900-talet och än idag. I planerna kan man se järnvägens
betydelse med stationsbyggnadens placering i fonden på huvudgatan längs vilken bebyggelse delades
i två delar. Utmed järnvägen i ett perifert läge reserverades mark för industri. (Åström, 1993)

I slutet av 1800-talet fogades villaområden för den besuttna överklassen till staden.
Kollektivtrafik, först med häst och vagn och senare med spårvagn förvandlade städernas
trafiksituation. Trädgårdsstäder efter engelsk förebild uppfördes under1900-talets första del med
en början i Stockholm. Från 1926 påbörjades ett egnahemsprojekt där ”vanligt folk” själva kunde
bygga sig ett hus med hjälp av prefabricerade byggelement. (Nyström, 1997)
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Under åren runt sekelskiftet kan vi se en förändring i stadsbyggandet. Runt den täta stadskärnan
med slutna kvarter byggs nya stadsdelar med en öppen struktur. Funktionalismens ideal slår igenom
med sin byggnadsstil men även med sina sociala och demokratiska ambitioner. Stadens förändring
från en tät stad med slutna kvarter till en arkipelag med många öar hade börjat. Bostadsområden,
arbetsplatsområden, handelsområden, fritidsaktivitetsområden o.s.v. bildar nu ett stadslandskap.
En stad som sammanbinds av ett vägnät som främst trafikeras av bilar och bussar.

Under 1900-talet har olika stadsbyggnadsideal påverkat städernas utformning. 1900-talets
bostadsområden återfinns oftast i det stadslandskap som vi i det här arbetet kallar mellanstaden.

Trädgårdsstaden
Som en reaktion mot de växande industristäderna med misära sociala och hygieniska

förhållanden växte ett nytt stadsbyggnadsideal fram i England i slutet av 1800-talet. Idéen var
Ebenzer Howards och gick ut på att utlokalisera självförsörjande koncentrationer av bebyggelse till
nya kärnor utanför staden. Trädgårdsstadens stadstyp kännetecknas av måttlig täthet, låga hus med
trädgårdar, traditionella gator, torg och platser. Tanken var att man ville ge människor en möjlighet
att flytta ut från storstäderna där de bodde mycket trångt i ohygieniska boendemiljöer. I
trädgårdsstäderna ville man erbjuda småskaligt boende i närhet till naturen. Alla hushåll skulle få
en trädgård, där familjen kunde odla sina egna grönsaker.

Trädgårdsstadsteorin utvecklades lite olika i olika länder. I Sverige började de första
trädgårdsstäderna att byggas i början av 1900-talet. Johan Rådberg använder begreppet trädgårdsstad
för den typ av städer som växte fram ur Howards idéer, där husen inte är mer än ett par, tre våningar
höga och ligger lagom tätt. Trädgårdsförstäderna i Sverige kom att byggas efter en idé om att stadens
mark skulle bebyggas med bostäder för vanligt folk, till vilka man räknade arbetare och lägre
tjänstemän.

Drivkrafter/förutsättningar
Höga markpriser, bostadsbrist, osunda bostäder, folksjukdomar och överbefolkning i innerstaden

var bland de viktigaste orsakerna till att trädgårdsstadsidealen fick ett genombrott. Den allt mer
organiserade arbetarklassen var en viktig drivkraft bakom utvecklingen av trädgårdsstäder i Sverige.

Förväntningar
Ett av syftena med att bygga trädgårdsstäder var att människor skulle kunna flytta ut från de

ohälsosamma storstäderna. Trädgårdsstadens storlek skulle begränsas för människors välbefinnandes
skull och antalet invånare skulle vara cirka 32 000. Människor skulle bo och verka i staden, för att
de onödiga transporterna skulle kunna minimeras. Howard eftersträvade inte att bygga en stad för
arbetare utan eftersträvade en blandning av människor ur olika samhällsklasser. Han ville förena
stad och land till en ekologisk enhet. (Rådberg, 1994)

Genom trädgårdsbyggandet ville man lösa de överhängande problemen såsom bostadsbrist,
sociala spänningar, överbefolkning av staden, folksjukdomar.

Resultat
Enligt ursprungsidéen skulle trädgårdsstaden innehålla både bostäder och verksamheter samt

lokaliseras i form av koncentrerade bostadsområden på en plats. Men i Sverige slog
trädgårdsstadsidealen genom under åren 1905-1930 i form av utspridda oftast renodlade
bostadsområden såsom egnahemsområden och villastäder.

I Enskede i södra Stockholm byggdes den första svenska trädgårdsförstaden med blandad
bebyggelse av egnahemsbyggen, enfamiljshus och två till tre våningar höga flerfamiljshus. Mellan
husen lät man lämna plats för trädgårdar och gröna rum i form av parker. Bebyggelsen i Enskede
avgränsas av en mur av tre våningar höga flerfamiljshus mot den tungt trafikerade Nynäsvägens
trafikljud. Mindre vägar leder in i området.
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De svenska trädgårdsstäderna som byggdes mellan 1905 och 1930 är mindre enhetliga och
mindre stadsmässiga än sina europeiska likar. De består vanligtvis av flera typer av hus, både radhus
och villor men även flerfamiljshus.

Det kom ett motstånd mot trädgårdsstadsbyggandet. Till skillnad från andra stadsbyggnadsideal,
kom inte kritiken från allmänheten eller forskare och experter utan från fastighetsägare, markägare
och storbyggmästare. De var största förlorarna. Deras mark och fastigheter i stadskärnorna började
tappa i värde. Det fanns alltså ett starkt ekonomiskt intresse bakom kritiken mot
trädgårdsstadsbyggandet. (Rådberg, 1994)

Då, i början fyllde Trädgårdsstäderna sina ursprungliga syften. Det var främst arbetarklassen
men även tjänstemän som bosatte sig i dessa bostäder. Folkhälsan förbättrades, sociala spänningar
mildrades, höga hyror och markpriser i innerstaden sjönk samt näringslivet fick många gånger sina
arbetskrafter lokaliserade i närheten av jobbet.

Nu är trädgårdsstaden bland de mest attraktiva bostadsområdena. På grund av detta är bostäderna
dyrare än många andra. De är inte längre arbetarbostäder. Det är överklassen och övre medelklass
som oftast bor i trädgårdsstäderna.

Funktionalism  1930-40
Funktionalismens grundtankar ligger bakom en stor del av samhällsbyggandet från 20- talet

och framåt. I Sverige var det Stockholmsutställningen 1930 som banade väg för de nya idéerna. Då
den radikala, socialt inriktade och arkitektoniskt högklassiga stadsplaneringen fick försämrade villkor
i nazismens Tyskland blev det Sverige som blev föregångsland för progressiv arkitektur och
stadsplanering. (Åström,1967) Stadsbyggnad hade under de första decennierna på 1900- talet
dominerats av en tät struktur med slutna kvarter. Funktionalismen kom med sina tankar om ljus och
luft. Idéer som bidrog till en öppen bebyggelsestruktur med friliggande byggnader. Under 30- talet
slog den zonerade stadsplaneringen igenom. De tidiga funkisbostäderna uppfördes i höga tätt ställda
huskroppar som skapade en storstadsmässig atmosfär. (Bergman et al, 1991)

De hus som byggdes var främst så kallade lamellhus. De uppfördes i måttlig skala. 3- 4 våningar
var vanligast och lägenheterna placerades efter solförhållanden. Gröna ytor fanns mellan
byggnaderna. Gavlarna vette ofta mot gatan.

De butiker som placerades  inom området fanns oftast i lokaler på bostadshusens bottenvåningar.
Punkthus kom som en ny företeelse på 40-talet. Genom sin koncentrerade planyta var de särskilt

lämpade i kuperad terräng. Punkthusen var från början en svensk idé som sedan fick en spridning
till andra länder.

Drivkrafter/Förutsättningar
Innerstadens trångboddhet och otillfredsställande hygieniska förhållanden skulle byggas bort.

Sol, ljus och luft blev ledord.

Förväntningar
Man ville upphäva de skillnader som fanns i kvartersstadens boendemiljöer med gatuhus och

gårdshus. Bra och hälsosamma bostäder med ett jämlikt boende skulle främjas. Bostäderna skulle
bli som en symbol för välfärdssamhället. (Arnstberg 1994) Förortsbyggandet var motorn i
moderniseringen av det svenska samhället.

Resultat
Då  De ”vanliga” människorna var ganska nöjda men kritik fanns från arkitekter. ( Arnstberg

1994)
Miljön kunde upplevas som isolerande där de traditionella gårdsmiljöer för spontan kontakt

mellan de boende saknades.
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Ett planeringsbehov av den tekniska infrastrukturen och den sociala strukturen uppkom med
anledning av den utspridda stadsstrukturen.

Nu anses lägenheterna vara för små för barnfamiljer vilket ger ett minskat befolkningsunderlag
i områden av denna typ. De boende består främst av äldre och unga invånare. De butiker som fanns
spridda i området har i många fall blivit nedlagda.

Man kan se den här tiden i stadsutvecklingen som ett första steg till att bygga områden istället
för att bygga en helhet. I fortsättningen kom nya bostadsområden, arbetsplatsområden,
fritidsaktivitetsområden att allt mer dominera stadslandskapet. Stadens delar spreds som öar i en
arkipelag sammanlänkade med ett vägnät där bilar och bussar är det främsta transportmedlet.

Grannskapsenheter 1940-50
Varje stadsdel delades upp i bostadsområden som var tillräckligt stora för att kunna få ett eget

centrum med butiker, skola och samlingslokaler. Skalan var på 40– och 50- talet måttlig.
Trevåningshus dominerade även om enstaka högre byggnader och inslag av punkthus finns. Husen
grupperades kring gårdar eller stråk.

Ett grannskap är avgränsat från omgivningen och är lätt att uppfatta som en enhet. Avgränsningen
består av trafikleder och grönområden. (Thörn, 1994)

Drivkrafter/Förutsättningar
Grannskapsplaneringen kom att ingå i den demokratiska ideologin som ställdes upp mot

fascismens masspåverkan. Tanken med grannskapsenheterna var att den lilla avgränsade delen av
samhället skulle ge en ökad social ansvarskänsla och aktivare samhällsmedborgare. (Åström, 1967)

Det var ”frigörelse från bostadsspekulation, bostadsbrist och trångboddhet, från ekonomisk
otrygghet vid sjukdom, dödsfall och ålderdom, godtycke från arbetsgivare och hyresvärdar, utbildning
begränsad av samhällsklass och inkomster, klassamhällets översitteri och förmynderi” (Rudberg,
1994 s.41), som var drivkraften. Man ville bort från de hot som kapitalismen, industrialismen och
urbaniseringen utgjorde då dessa genom att påverka kunde slå sönder existerande sociala strukturer.

Förebild till grannskapsidealet var den lilla byn eller lilla staden. En annan förebild till
grannskapstankarna var den lilla gruppens betydelse för att skapa trygghet i något som kallades
”mass-samhället” ett samhälle där människorna mist sina rötter och sin identitet; där auktoritära
ideologier som nazism och delvis även kommunism ansågs bli svaret på människors behov av
tillhörighet och mening i livet. (Bergman et al, 1991)

Bostadsstandarden var fortfarande låg och städernas befolkning fortsatte att växa. Två avgörande
faktorer för stadens form var bilismen och prognoser. Prognoser som skulle tjäna som
dimensionerande underlag för olika servicefunktioner. (Bergman et al, 1991) Den svenska
befolkningen skulle förses med goda bostäder till rimligt pris.

Förväntningar
En ny plattform för det moderna livet skulle skapas i överblickbara grannskapsenheter som

med sitt innehåll av olika servicefunktioner och mötesplatser skulle ge möjlighet för gemenskap
mellan människor och en by- samhörighetskänsla.

Det demokratiska samtalet skulle främjas. Tillhörighet till en social enhet skulle bidra till att
kontakten mellan människorna skulle öka och att den informella sociala kontrollen skulle utvecklas.
Det skulle bli ett lokalsamhälle med några hundra människor där det bästa från det gamla samhället-
gemenskap- och det bästa av det nya samhället- materiella framsteg och demokrati- skulle förenas.
(Bergman et al,1991) Servicenivån skulle vara hög. Det skulle finnas bland annat affärer, bank,
post, skola och samlingslokal. Grannskapsplaneringen sägs även vara en längtan tillbaka till
kvarterstadens skyddade och intima gårdar. (Åström,1967)
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Resultat
    Då var det ofta unga barnfamiljer från arbetarklassen som flyttade in i grannskapsenheterna.

De kom från trånga, omoderna och nedslitna lägenheter.  De nya lägenheterna var små men
välplanerade. Utemiljön var god med bebyggelsegrupper runt gårdsmiljöer. Familjer från
arbetarklassen bosatte sig i förorten. De fick ett bättre och hälsosammare boende och en bättre
utemiljö. (Bergman et al,1991)

Efter kriget avtog den starka övertygelsen om grannskapsenheten som ideal. Det hade visat sig
att det inte var möjligt att föra tillbaka den moderna människan till äldre tiders bysamhörighet.
(Åström,1997)

Nu anses fortfarande att kvaliteten är hög och boendemiljön god. (Thörn, 1994) Områdena är
attraktiva trots att lägenheterna ofta anses för små för barnfamiljer. Ett minskat antal boende i
området på grund av en förändring av befolkningsstrukturen har tillsammans med bilsamhällets
utveckling påverkat kundunderlag för handeln och många butiker har lagts ned.

Fram till och med den här tiden i slutet av 50- talet var skalan både på byggnader och områden
måttlig. En del av funkisområdena och grannskapsenheterna kan idag räknas till den centrala staden,
medan andra bostadsområden är placerade i mellanstadens stadsstruktur.

Miljonprogrammet 1965 – 74
Miljonprogrammet representeras av bostadsproduktion i stor skala. Från den här tiden finns

bostadsområden med olika hustyper, 3- 4 vånings lamellhus, skivhus, punkthus från 3 våningar,
loftgångshus från 2 våningar.

Drivkrafter/ Förutsättningar
Det fanns många olika orsaker till den stora och snabba byggnationen av bostäder under den

här perioden. Under efterkrigstiden hade kapital och arbetskraft satsats på en expansiv exportindustri
och en omfattande utbyggnad av sjukhus, skolor, universitet med mera. Under den här tiden hade
bostadsproduktionen legat lågt. Samtidigt pågick det en ökad inflyttning till städerna. Bostadsköerna
ökade kraftigt speciellt i storstadsregionerna. För att motverka en allt för kraftig expansion av
storstäderna samt en avfolkning av mindre orter antogs ett program för utflyttning av statliga verk
till mindre och mellanstora städer. Det utgick etableringsstöd till företag som lokaliserade sig till
glesbygdsorter och stöd för bostadsbyggandet.

En fjärdedel av alla hushåll var trångbodda Trångboddhet, låg utrustningsstandard och dåligt
underhållna fastigheter hade sedan lång tid varit bostadspolitikernas stora problem. År 1950 saknade
en tredjedel av alla landets bostäder modern standard som centralvärme, vatten, avlopp och wc.
Antal hushåll växte snabbt, allt fler nygifta yngre par och ogifta sökte egna bostäder. Till följd av
näringslivets expansion ökade arbetskraftsinvandringen.

En snabb teknisk och ekonomisk utveckling skapade en stark efterfrågan på fler och bättre
bostäder. Hela samhällets fysiska och sociala miljö förändrades. Bilanvändandet ökade och i städerna
fortsatte områdesstrukturen att växa.

1965 var Riksdagens mål att bygga en miljon bostäder fram till 1974.
Den industriella produktionen gav nya möjligheter att bygga med nya material. Nya

arbetsmetoder bidrog till ett kostnadseffektivt och rationellt byggande.

Förväntningar
Bostadsbristen skulle hävas. De boende skulle få en god service med tvättstugor och

parkeringsplatser, en god kvalitet till skäliga kostnader. Tanken var att det skulle finnas allmänna
kommunikationer till arbetsplatser och stadscentrum. Lokal service med post, bank,
dagligvaruhandel, BVC, barnomsorg, skolor med mera skulle erbjudas de boende i området.
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Resultat
Då hävdes bostadsbristen och den tekniska bostadsstandarden steg. Ofta byggdes de nya

bostadsområdena på jungfrulig mark som var lättexploaterad och billig. Nackdel med det var att
marken var belägen långt från centrum. Fördelen var närheten till naturen. De nya områdena vände
sig mot naturen, men från staden. Den naturliga anknytningen till tidigare bebyggelse, befolkning
och verksamheter fanns inte, vilket bidrog till att områdena blev historielösa. Det uppstod kritiska
diskussioner på 1960- och 70-talen om förorterna. Kritiken var massiv framförallt på 70- talet då
den inte bara drabbade den fysiska miljön utan även de människor som bodde där. Trots allt trivdes
många av de boende utmärkt och var varken passiva eller i avsaknad av mellanmänskliga relationer
vilket kritiker påstått. Omflyttningen av hyresgästerna var redan från början relativt hög vilket
bidrog till en ökad social oro. Ökade svårigheter att hyra ut lägenheterna märks redan innan allt var
färdigbyggt. Det var särskilt märkbart på orter där arbetsmarknaden stagnerade eller minskade.

Nu kritiseras områdena för en bristande kvalitet. Det gäller främst de bostäder som byggdes i
slutet av perioden. Fortfarande har många orter problem med sina miljonprogramsområden på olika
vis. Lediga lägenheter finns på många platser i landet. Det har under en tid funnits god tillgång på
småhus och bostadsrätter. Det har medfört att barnfamiljer och andra som har haft ekonomisk
möjlighet har valt att bosätta sig i områden som anses vara socialt stabilare och har bättre anseende.
En omfördelning av lägenhetsyta har gjorts på en del platser. Bostadsföretagen har valt att hyra ut
delar av lägenhetsbeståndet till andra typer av boende och sociala verksamheter.
Flyktingförläggningar, serviceboende för äldre är exempel på det. Det finns även platser där man
valt att riva delar av sina miljonprogramsområden. Att riva en eller två våningar och att göra om
resten till radhus har varit lösningen i någon kommun.

I  slutet av 70- talet kom en reaktion mot den funktionalistiska staden och traditionella
stadsmiljöer uppskattades alltmer. En viss förtätning av stadskärnorna skedde och rutnätsplaner
med slutna kvarter återkom i stadsplanerna. Press och ryktesspridning är några faktorer som har
samverkat till den negativa stämpel som våra miljonprogramsområden fått. (Ristilammi, 1994)

På 80- talet märks ett förnyat synsätt på stadsplanering och stadsgestaltnig. En integration
mellan bostäder och arbetsplatser blev intressant. Trafiksepareringen ifrågasätts. Postmodernismen
gör sitt intåg i stadsbyggandet som reaktion mot modernismen. Kontraster och mångsidighet ersätter
det standardiserande och funktionalistiska tänkandet. (Book & Eskilsson, 2001)

På senare tid har det blivit uppmärksammat att miljonprogramsområden har kvaliteter som är
värda att värna om. En ny debatt har kommit igång då det gäller bevarandefrågor av dessa områden.
(Hall, 1999)

Bidrag och subventioner
1960- 70- talens bostadsområden har förändrats genom åren med hjälp av olika statliga lån

och bidrag. Med hjälp av miljöförbättringsbidrag kunde många områden rustas upp. Det var främst
till en upprustning av den yttre miljön, gemensamhetslokaler, åtgärder mot trafikrisker och buller
pengarna gick. Planeringen inför upprustningen skulle ske i samråd mellan boende och
fastighetsägare. Tanken med det var att lägga grunden till en social gemenskap.

1986 kom ett nytt bidrag, förnyelsebidraget, från stat och kommun tillsammans. Bidragen
riktades främst till områden med sociala problem eller till områden där det fanns många tomma
lägenheter.

ROT- programmet infördes 1984, Reparation- Ombyggnad – Tillbyggnad. Det var ett räntestöd
för underhåll av byggnader som användes bland annat till reparationer på skador som orsakats av,
mögel och rost. Ett annat användningsområde var energibesparande åtgärder. Rot - programmet
användes också vid total renovering av äldre bostadshus.

Det har även funnits statliga ombyggnadslån med räntebidrag för förbättrad sophantering.
Hissbidrag och tilläggslån för att göra bostäderna tillgängliga för alla boende.

Vissa bidrag gällde även för byggnader uppförda före 1965. (Öresjö, 1996)
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Småhusbyggandet under 70-talet
Till och en början byggdes mestadels friliggande småhus. Sedan kom olika typer av kedjehus

och radhus, alla utformade för en rationell byggnadsprocedur. Till det bostadsbyggande som växte
fram under åren 1965- 74 ingår även småhusbebyggelse. En tredjedel av alla bostäder som byggdes
under dessa år utgjordes av småhus.

Drivkrafter/Förutsättningar
Bostadsköerna var borta men det fanns ett uppdämt behov av småhus. Det var många som

blev besvikna på miljonprogrammets ofta ofärdiga och trista utemiljö och sökte efter annat boende.
Det fanns en viss oro hos de stora byggföretagen och husmaterialindustrin för hur det skulle gå när
den stora byggruschen var över. Många ville bort från städerna. Den så kallade ”gröna vågen” blev
ett begrepp. Runt om i landet bredde de så kallade villamattorna ut sig.  Villaproduktionen blev en
fortsättning på rekordårens bostadsproduktion. Stadsplanerna följde miljonprogrammats anda och
anpassades till producenternas krav på rationell produktion.  (Åström, 1993)

Förväntningar
De stora byggföretagen kunde fortsätta att producera bostäder. Ett bra boende för familjer och

andra som sökte ett mera naturnära boende skulle skapas.

Resultat
Då var många nöjda. För en del blev den här typen av boende ett mellansteg till en attraktivare

boendeform i något villaområde med högre status. Olika negativa konsekvenser uppstod. De boende
fick långt till service. Kollektivtrafiken tillfredställde inte behoven och kunde inte konkurrera med
privatbilismen. Boendesegregationen ökade då det främst var medelklassfamiljer som flyttade in i
villaförorterna och de mindre bemedlade blev kvar i miljonprogramsområden.

Nu ser den demografiska strukturen inte ut som den gjorde då områdena var nya. Då fanns gott
om barnfamiljer och ett bra underlag för barnomsorg och skolor. Idag bor många äldre kvar i sina
villor trots att barnen för länge sedan vuxit upp och flyttat hemifrån. En generationsväxling är dock
på gång. Kollektivtrafiken har inte förbättras och många familjer har nu två bilar för att uppfylla
sina dagliga transportbehovet.

Centrumstrukturer under 1900-talet
Från det att städerna haft ett centrum med många olika funktioner, skedde en förändring de

under 1900- talet. Nya bostadsområden med service inom stadsdelen växte upp runt stadskärnorna.
Av olika orsaker var det många av de små butikerna som med tiden fick lägga ner sin verksamhet
till förmån för större stadsdelscentrum, externhandel och olika lågprisbutiker.

På 1960- och 70- talen bestod centrumstrukturen i de europeiska städerna i huvudsak av ett
starkt huvudcentrum med detaljhandel och andra funktioner och av förortscentrum med varierande
butiksutbud. En viktig del i stads- och centrumutveckling har trafikens omstrukturering utgjort.
Omstruktureringen av städerna skulle garantera god tillgänglighet för biltrafiken. Enligt modernismen
var en funktionsuppdelad stad en effektiv stad. Förbättrade transportleder bidrog till ökade
markvärden i städernas huvudcentrum. ”De modernistiska idéerna om stadsplanering hade som
mål att skapa bättre städer än vad de fria marknadskrafterna skulle kunna åstadkomma.” (Book &
Eskilsson, 1999)

Under 80- talet började varuhusen i centrum överges till förmån för stormarknader och
lågprisvaruhus vid infartsleder och motorvägar. Centrums roll som mötes- och handelsplats
försvagades. I förorterna slogs många butiker och andra serviceinrättningar igen på grund av
effektiviseringar. (Book & Eskilson, 1999) Under 1990- talet ökade specialiseringen av
externhandeln, så kallade ”categorykillers”, nischvaruhus i stor skala, etablerades. Till skillnad
från varuhusen satsade de på djup istället för bredd i sortimentet. Infartsleder och andra attraktiva
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trafikstråk var eftertaktade lokaliseringsplatser. IKEA var den första som etablerade den här typen
av handel. Senare har det tillkommit olika elektronikföretag med mera. Även de stormarknader
som från början byggde på stormarknadsprincipen har växt ut till stora köpcentrum med olika typer
av butiker inom bland annat klädbranschen.

En ökad konkurrens mellan städerna har under 1980 – och 90- talen lett till stora förnyelseprojekt
i innerstäderna. (Book & Eskilsson,1999)

Exempel på vad olika projekt kan leda till:
-De historiska stadskärnorna tenderar att bli centrum för exklusiv handel, kultur och nöjesliv.
-Flagchip developments, nya element i staden storskaliga iögonfallande och spektakulära
  byggnader för hotell, konferenser och kontor. I syfte att ge staden en image och öka attraktivitet
 och därmed också generera ytterligare utveckling.
-Waterfront, variant av centrumförnyelse/stadsförnyelse, funktionsförändring av gamla
 hamnområden.
-Gentrifiering, upprustning av lågstatusområden i innerstäderna, ny kapitalstarkare befolkning
  flyttar in.

Arbetsplatser
Olika epoker har haft sin egna placerig av arbetsplatsområden och bostäder. Industrialismen

innebar stora förändringar i stadsstrukturen. I samband men den tunga industrins etablering blev
det nödvändigt ur hälsosynpunkt att separera industrin från övrig bebyggelse. Det var främst
tillverkningsindustrin som flyttade från centrum till stadens utkanter, till hamnområden eller till
andra platser där det fanns tillgång till goda transportmöjligheter. Många av de arbetsplatsområden
som tillkom i mellanstaden från industrialismen och framåt fyller fortfarande sin funktion. Det
zoneringstänkande som uppstod finns kvar än idag.

Stadens ytterområden
Faktorer som påverkar stadsutvecklingen är många. Informationsteknologins utveckling och

globaliseringen är två av betydelse. En annan faktor är en ökad miljömedvetenhet. En bärkraftig
utveckling är svår att få tillstånd i dagens samhälle med utspridda centrumenheter där bilberoendet
är inbyggt i stadsstrukturen. Om Informationsteknologin ger en centralisering eller en decentralisering
av staden är oklart. Men att IT minskar tids- och rumsberoendet är dock ett faktum. Aktiviteterna
kan nu spridas över stora områden, vilket kan innebära att nya stadslandskap uppstår.

Finns det då någon planeringsform som är det enda och bästa instrumentet för att skapa en väl
fungerande stad? Nej troligtvis inte. Vi kan genom historien se att många planerare, politiker och
andra har försökt att skapa den goda staden. Från funktionalismens tid kan vi se sökandet efter det
enda och det bästa för alla boende. Det skulle finnas ett bästa alternativ att bygga bostäder, ett bästa
sätt att bo och ett bästa sätt att tvätta osv. Det är väldigt svårt och troligtvis omöjligt att planera så att
alla människors krav och önskemål blir tillgodosedda.

I mellanstaden kan vi se hur områdena är uppdelade och ofta väl avgränsade. Trafikleder och
grönområden fungerar som avskiljare. Var sak har sin plats, villor sin, hyreslägenheter sin,
bostadsrätter sin, arbetsplatser sin, handeln sin och så vidare. Är det här det som kallas mångfald
eller är det något annat som vi bör eftersträva i vår planering som bör leda till en bärkraftig stad?

Förorter saknar de grundläggande förutsättningar som krävs för att bli städer. Det anser Louise
Nyström. Mängden innevånare är tillräckligt stor. Men det är inte bara antalet boende som har
betydelse för att en plats ska kunna fungera som stad utan även en mångfald av olika funktioner.
Under de senaste femtio åren har bostadsbyggandet betecknats av en generalitet, där bostäder och
bostadsmiljöer har varit sådana att alla ska kunna bo överallt. (Nyström, 1994) Hur har det fungerat
i praktiken? När man ser på miljonprogrammets bostäder har många flyttat därifrån.
Trerumslägenheter som var den generella normen passade inte för de större familjerna och inte
heller för små familjer. Fördelen med generaliseringsprincipen var dock att den garanterade en
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grundläggande standard och kvalitet åt alla. Det är som Louise Nyström påpekar en svår nöt att
knäcka, hur man förenar en utveckling som främjar mångfalden som ger valmöjlighet att bosätta
sig efter sina ideal, samtidigt som man inte förstärker de sociala olikheterna, på ett negativt sätt.
Våra mellanstäder med dess områden, som har växt upp främst under 1900- talets senare hälft, står
nu inför en ny framtid. Vi kan se att bostäderna i miljonprogrammets stadsdelar inte är speciellt
attraktiva trots att lägenheterna ofta har väldigt fina planlösningar. 40-och 50 talets bostäder är för
små för dagens barnfamiljer. Villa i en attraktiv miljö eller lägenhet centralt i staden lockar. Den
stora inflyttningsvågen till våra städer har avtagit. Det är främst i storstadsregionerna som
inflyttningen ännu är hög. I framtiden kommer vi inte att ha så stora behov av att bygga nytt som vi
tidigare haft. Det kommer att byggas bostäder även i fortsättningen men troligtvis kommer det inte
att byggas så många stora områden som tidigare. Uppgiften för planeraren blir att förvalta, förstärka
och bevara den byggda miljön. Vi behöver då kunna förstå och hantera den befintliga staden och
den stadsbyggnadsdoktrin som har skapat den. ”Det handlar om att utveckla metoder som är lämpliga
för förvaltning och förnyelse av byggd och obyggd miljön, vilka skiljer sig avsevärt från vad som
behövs när man bygger nytt – man skulle kunna tala om ”rexploatering” istället för ”exploatering”.
Vidare behövs planeringsmetoder som är ägnade att involvera människor som använder och har
vant sig vid det befintliga”  (Nyström,1994 s. 27)

Efter denna genomgång av stadens utveckling och av de stadsbyggnadsideal som funnits som
grund för stadsbyggandet under olika epoker har vi fått en förståelse för hur och varför våra städer
ser ut som de gör idag. Trädgårdsstäder, tidiga funkisområden, grannskapsenheter, miljonprogram
och villamattor är alla bostadsområden som bidrar till stadens mångfald.

Under 1900-talet kan vi se hur olika stadsbyggnadsideal påverkat städernas utforming och
utseende. Våra städer och våra hus visualiserar vilka idéer låg bakom dess skapelse. De talar om
vad som ansågs vara vackert eller fult, bra eller dåligt.

Tendenser idag
Från början av 20-talet till mitten av 70-talet hade stadsplanerare och arkitekter funktionalismen

som vägledande och bärande stadsbyggnadsideal.  Funktionalismen fungerade som en arena för
engagerade och visionära samhälls- och stadsplanerare, arkitekter och forskare som arbetade med
att förverkliga sina drömmar för ett bättre och rättvisare samhälle i Sverige. Det var klart och tydligt
vad, varför, hur och för vilka det skulle byggas.

Med hjälp av och enligt den funktionalistiska stadsbyggnadsteorin kunde planerare och
arkitekter definiera vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel! I enlighet med teorin kunde problemen
identifieras och målsättningar uppställas. Det fanns alltså en gemensam uppfattning för hur den
byggda miljön och inte minst samhället i övrigt skulle se ut och fungera. Teorins gemensamma
språk underlättade tillvägagångssättet för de inblandade professionella.

Städerna återspeglar vår civilisation. De berättar vilka vi är och hur vi lever. De ger den fysiska
grundförutsättningen för hela samhällslivet och medborgarnas vardagsliv och välfärd. Det är därför
stadsbyggandet är allmänhetens angelägenhet. Stadsbyggandet blir en omöjlig uppgift om en
helhetsuppfattning fattas. Idag finns det inte någon gemensam stadsbyggnadsteori.
Stadsbyggnadsidealens frånvaro har skapat ett tomrum, som leder till en osäkerhet och förvirring
inom stadsplaneringen. (Rådberg, 1993)

   Reaktionen mot funktionalism i Sverige kom ganska snabbt. Redan innan många av
bostadsområdena var färdigbyggda. På nationell och internationell nivå verkar alla vara eniga om
felen och bristerna i det funktionalistiska stadsbyggnadsidealet. Men att skapa en ny gemensam
stadsbyggnadsteori är det inte lätt att komma överens om.

 Idag finns många olika internationella stadsbyggnadsidéer. Idéerna är olika för att
frågeställningarna och problemförmuleringarna är olika hos idéförespråkarna. Idéerna är alltså
beroende av vilka frågor som är prioriterade och måste lösas i planeringsammanhang. Exempel på
sådana idéer illustrers genom stadsplanerare som tror på upprättandet av till exempel Eco-city, den
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centraleuropeiska staden, 1800-talets rutnätsstad, det traditionellt och småskaligt stadsbyggande.
EU har också direktiv för hur stadsbyggandet bör utvecklas. Här vill EU också bl.a. återupprätta
den europeiska staden och upphäva funktionella zoneringen samt avskaffa differentieringen mellan
stadskärnan och förorten. (Rådberg, 1993)

Den massiva kritiken mot funktionalismen i Sverige hade betydande inverkan på
stadsplaneringen. Vi kan se att effekterna är betydande och många. Det allvarligaste är att de statliga
och kommunala visioner som en gång låg bakom de enorma insatserna under 50- och 70-talen,
funktionalismens gyllene tid, har mer eller mindre försvunnit. Det saknas idag en aktiv bostadspolitik
som verkar för en allmännyttig bostadsförsörjning i Sverige.

De dystra erfarenheter som staten och kommuner runt om i landet fick av det som byggts
under funktionalismen, förlamade hela stadsplaneringsinitialen. Många av de bostadsområden som
skulle bli folkets bostäder är fortfarande tomma och många rivs årligen, främst i glesbefolkade
kommuner.

Många kommuner ser rivningarna som en lösning på de uthyrningssvårigheter som dessa
bostadsområden har drabbats av. Under de senaste tre åren har 11000 lägenheter rivits i hela landet
och ytterligare 8800 kommer att rivas under 2001 och 2002. Samtidigt finns det bostadsbrist i flera
regioner i Sverige enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät år 2001.

61 kommuner har bostadsbrist i hela kommunen och ytterligare 30 kommuner har behov av
bostäder på centralorten eller innerstaden. Men det byggs inte mycket vanliga hyresrätter. Även om
det byggs, byggs det oftast för dem som redan har tak över huvudet. I mer än hälften av kommunerna,
enligt Boverkets undersökning, byggs det bara privata småhus eller det byggs ingenting alls. Drygt
en femtedel av förväntat påbörjande år 2001 är småhus. Mindre än 30 procent av förväntat påbörjande
år 2001 är hyresrätter. En stor del av förväntat bostadsbyggande är specialbostäder för äldre eller
studenter. Enligt bostadsmarknadsenkäten kommer det inte att byggas mer än 1900 vanliga
hyreslägenheter i hela landet under år 2001.

 År  Antal påbörjade bostäder  därav:
                                    Flerbostadshu    Småhus

 2000                  18 000                    09 400 08 600
 2001                  21 400                    10 600 10 800
 2002                  24 000                    11 500         12 500
 2003                  30 200                    13 500  16 700
 2004                  32 800                    14 300         18 500
 2005                  34 400                    14 800         19 600
 2006                  35 900                    15 200  20 700
Boverkets årliga prognoser för det framtida bostadsbygga.  (htt//www.boverket.se/Bygga/byggprognoser/)

Orsakerna till att kommunerna inte bygger tillräckligt många vanliga hyresrätter när det behövs
byggas är många. Utöver avsaknaden av den nationella bostadspolitiken och den visionära samhälls-
och stadsplaneringen samt stadsbyggnadsidealens frånvaro kan ytterligare flera möjliga orsaker
tilläggas. Bostadsbyggandet är inte längre en kvantitetsfråga utan en kvalitetsfråga.

Den pågående globaliseringen som har bidragit till en hård konkurrens mellan städer, om
boende och investeringar har gjort att bostadsbyggandet blivit allt mer marknadsanpassat. I
kombination med andra åtgärder byggs exklusivt för att kunna locka in investerare och  högutbildad
arbetskraft till städerna. De styrande i städerna har också för avsikt att behålla de förmögna och
kompetenta människor, som redan bor och verkar i staden, genom att utöka deras valmöjligheter.

Utlokaliseringar av traditionell industri till låglöneländer har ökat konkurrensen mellan städerna
över högteknologiska verksamheter. De anses vara attraktiva och skall eller bör placeras i attraktiva
områden. Städerna prioriterar och stödjer utvalda utvecklingsprojekt och aktiviteter som anses höja
städernas konkurrenskraft mot andra städer i jakten på kapitalinvesteringar och boende. (Book &
Eskilsson, 2001)
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Under funktionalismens epok var staten och kommunerna med sina visioner de enda avgörande
aktörer inom samhälls- och stadsplaneringen. Så är det inte fallet idag. Arbets- och bostadsmarknaden
ser annorlunda ut.  Kommunerna har i praktiken förlorat ensamrätten till stadsplaneringen. Det
finns många starka aktörer som samverkar med kommunerna och har lika tunga röster som
kommunerna själva.

 Förhandlingsplanering och offentlig- privat partnerskap har blivit vanliga planeringsmodeller.
Idag drivs utvecklingsprojekt i kommunerna gemensamt av offentliga och privata aktörer.
Fördelningsfrågor hamnar i skuggan av dessa projekt och prioriteras bort. Det gör att kommunerna
förlorar helhetsperspektivet på planeringen. (Book & Eskilsson, 2001)

För att kunna komma till en slutsats om hur våra städer utvecklas idag, måste vi ha kännedom
om hur samhället fungerar i stort. Vilka är våra sociala, teknologiska, ekonomiska och kulturella
förhållanden. Idag görs investeringar för det mesta i stadskärnorna och i attraktiva områden på
landet. Mellanstaden är inte i fokus. Den anses inte ha de kvaliteter och förutsättningar som dagens
näringsliv behöver. Mellanstaden anses inte heller kunna erbjuda önskvärda bostäder och
bostadsområden till över- och högre medelklassen.

 Vi lever i en värld med pågående globalisering. Nationsgränserna håller på att förlora betydelsen
och regionerna samt städerna blir allt viktigare. I stadskärnan finns en koncentration av varor, tjänster,
människor, kultur, nöjen och information. Tillsammans utgör dessa grundförutsättningarna för
informationssamhället. Vi lever i en värld där människor, varor, tjänster och kapital rör sig och
förflyttas snabbt och utan hinder över nationsgränserna åtminstone i den rikare delen av världen. I
detta skede fungerar städerna som knutpunkter i det globala nätverket och därmed spelar en allt
viktigare roll i den nya sociala och ekonomiska miljön.

I samband med globaliseringen lägger man ner eller flyttar de mera traditionella och mindre
kompetenskrävande produktionsföretagen till länder med billigare arbetskraft och mindre
arbetsmarknadsregler. Det innebär att vi får ett allt mer polariserat samhälle. Den svenska
medelklassen som till stor del utgörs av den halvkvalificerade arbetskraften och är sysselsatta i
dessa företag förlorar sina jobb. Då förlorar medelklassen sin vikt och kvantitet. De högteknologiska
verksamheterna stannar och utvecklas. Det kräver bland annat högutbildad arbetskraft. En överklass
växer fram och står som en motpol till en växande underklass som består av före detta medelklassen,
invandrarna och ensamstående föräldrar. Den växande överklassen - högutbildade och högavlönade
invånare- ställer nya krav på bland annat stadsplaneringen. Deras konsumtionsmönster kräver
exklusiva hotell, restauranger, butiker, kultur och nöjesplatser i staden. Många välsituerade vill
också ha lyxiga bostäder i attraktiva platser antingen i centrala lägen eller ute på landet. Det här
tvingar fram en rad åtgärder i form av till exempel stadsförnyelse och liknade från städernas sida.
Nästan alla städer har mer eller mindre förnyelseplaner för sina stadskärnor och har planer att
bygga bostäder på attraktiva platser ute på landet. På grund av detta sker en social och ekonomisk
uppgradering av äldre bebyggelse i innerstäderna.  Markvärdena höjs i innerstäderna. Detta leder
bland annat till att de små butiker som hittills överlevt inte kan fortsätta att vara kvar i stadskärnan.
De ersätts med exklusiva verksamheter. När den nya överklassen flyttar in till staden, flyttar de
mindre förmögna människor ut till mellanstaden. (Book & Eskilsson, 2001)

Om utvecklingen fortsätter i den riktningen utan någon åtgärd, utan en aktiv social- och bostads
politik med helhetsperspektiv som grund samt en gemensam stadsbyggnadsteori som arbetsredskap,
blir den sociala, ekonomiska och bostadssegregationen ett faktum.

 Våra städer kommer att återspegla de nya förhållandena med sin utformning och social-
ekonomiska rumsbildningar. Vi ser redan hur olika insatser görs i samverkan mellan offentliga och
privata aktörer i stadskärnor och på landet. Insatserna i innerstäderna är kanske nödvändiga för att
locka arbetstillfällen till städerna, men hur blir det med mellanstaden och dess sociala och ekonomiska
situation. Blir mellanstaden en plats för sämre bemedlade människor; med avvikande serviceutbud
och tjänster samt allt mer isolerad? Eller kan centrums renässans generera möjligheter till
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mellanstaden? Om det är fallet, påverkas mellanstaden positivt av centrums renässans automatiskt?
Eller krävs det en aktiv stadspolitik som verkar för förverkligandet?

Stadsutvecklingen och Habitatagendan
I de tidigare avsnitten har vi berört stadens utveckling utifrån olika aspekter. När det gäller

frågor som berör en hållbar stad har Nationalkommittén för Agenda 21 och habitat i Sverige nyligen
lagt fram en rapport om läget i våra städer. Rapporten har gjorts inför FN:s uppföljningsmöte om
Habitatagendan år 2001 och om Agenda 21 år 2002. En hållfast stadsutveckling är viktig. Genom
att ta del av rapporten får vi en bild av vad som kan vara viktigt att utveckla eller på andra sätt
åtgärda i våra mellanstäder.

Sedan 1996 har utvecklingstendenserna pekat mot låga födelsetal och minskad invandring,
nya flyttningsmönster, urbaniseringsprocesser i obalans och ökade sociala skillnader .
Befolkningsutvecklingen stagnerade under den här perioden men det anses ännu för tidigt att avgöra
om det är en temporär utveckling eller om Sverige kommer att få lika låga födelsetal som många
andra länder i Europa.(Nationalrapporten inför FN, 2001) En  stagnerad befolkningsutveckling
kan betyda en fortsatt låg attraktivitet för mellanstadens boendeformer. Befolkningsstrukturer med
minskande födelsetal och ökad medellivslängd ger ett mindre antal vuxna i arbetsför ålder, som ska
försörja ett ökat antal äldre.

Den demografiska förändringen för med sig ett minskat befolkningsunderlag för olika typer
av service. Det kan märkas särskilt väl i vissa stadsdelar.

Nya flyttningsmönster där valet av vardagsmiljö och livsstil i allt högre grad påverkar val av
bostadsort har uppstått. Det har sin grund i bland annat ett ökat antal studerande. Expansionen av
högre utbildningar på nya orter har ökat den geografiska rörligheten. En befolkningstillväxt har
skett i de orter som har universitet och högskolor. För mellanstaden i de städer som fått
högskoleutbildning kan det ökade befolkningsunderlaget bidra till att en ny kategori människor kan
tänka sig att bosätta sig i mellanstadens bostadsområden.

En tendens visar på att segregationen ökar, främst i storstäderna. Bostadsområdenas olika
attraktivitet, människornas sociala, ekonomiska och kulturella likheter och olikheter kan skapa
negativa konsekvenser. Ett sätt att minska sociala motsättningar är att skapa platser för möten för
människor med olika bakgrund. (Nationalrapporten, 2001)

Utmaningar och problem
Rapporten redovisar erfarenheter, åtgärder och  problem i de utmaningar som Sverige

formulerade 1996. Det görs i fem tematiska avsnitt som gäller;
-Bostäder, boende och livsvillkor
-En hållbar och sund bebyggelsemiljö
-Lokalt arbete, ökad delaktighet och minskad segregering
-Planering för attraktiva och hållbara städer och regioner
-Habitat och Sveriges internationella utvecklingsarbete
Enligt Habitatagendan ska det finnas tillräckligt antal bostäder som ska vara lämpliga,

tillgängliga, ekonomiskt överkomliga och kunna innehas med rättsligt skydd. Bostäderna måste
underhållas och vid behov förbättras. Bostadsplanering och bostadspolitik måste samordnas med
den övergripande politiken och med annan planering med tanke på ekonomisk, miljömässig och
social utveckling. Vikten av att bostadspolitik- och planering ska öka den sociala integrationen
samt motverka segregation betonas. Rapporten anser att den svenska bostadspolitikens mål ligger i
riktlinje med Habitatagendan. Under de år som rapporten redovisat har en polarisering skett mellan
områden där det finns ett överskott på bostäder och områden där det finns en brist på bostäder. En
förändring av bostadspolitiken har skett med en förskjutning från stat till marknad genom en
avreglering och ett minskat ekonomiskt stöd till bostadssektorn. Antalet nybyggda bostäder har
minskat och boendekostnaderna har ökat kraftigt. Bostadssegregationen har ökat främst i
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storstadsregionerna men problem med utsatta bostadsområden och segregation finns även på andra
platser.

Bostäder, boende och livsvillkor
” Sverige står inte bara inför ett antal bostadspolitiska frågor som bör åtgärdas. Sverige står

också inför att man måste finna nya sätt att göra detta på. Gamla beprövade metoder håller inte
längre. Det finns varken politisk vilja eller de ekonomiska förutsättningarna att återgå till de
omfattande subventioner och detaljerade regleringar som tidigare varit utmärkande för svensk
bostadspolitik. Inte heller kan man, visade det sig på 90- talet, förlita sig på marknaden som den
avgörande problemlösaren.” (Nationalrapporten 2001)

Det är en stor utmaning staten och kommunerna står inför då man kommit överens om att det
övergripande målet förutom hållbar utveckling även ska arbeta för god arkitektonisk kvalitet anses
det i rapporten.

En bättre planberedskap och tillgänglig mark till rimliga kostnader behövs för att kunna bygga
tillräckligt många bostäder. En bostadsbrist kan hindra den ekonomiska tillväxten och slår särskilt
hårt mot de människor som har begränsade ekonomiska resurser. Det är viktigt att verka för rimliga
boendekostnader för att den formellt starka besittningsrätten inte ska urholkas. En tillräckligt stor
hyressektor behövs för den flexibla arbetsmarknaden och för hushåll med normal inkomst.
Kommunerna ska kunna driva en social bostadspolitik. Tillgången för bostäder för särskilda grupper
behöver ökas. Det kan gälla äldre, funktionshindrade, studenter och hemlösa.

Det är viktigt att underhålla och rusta upp de existerande bostadsbeståndet så att kvaliteten
inte försämras och redan utsatta områden får en ökad segregation. Problemet med outhyrda lägenheter
måste lösas med stöd till drabbade kommuner. Att motverka segregation och socialt utanförskap är
av stor vikt. (Nationalrapporten 2001)

En hållbar och sund bebyggelsemiljö
1996 års nationalrapport  tar upp vikten av att anpassa byggnader och redan befintlig miljö till

en långsiktlig hållbarhet. Då det gäller byggsektorns miljöpåverkan måste man se till byggnadens
hela livstid. Ca 95% av den miljöpåverkan som uppkommer härrör från byggnadens användning då
främst från uppvärmningen Det har avsatts särskilda resurser för att stimulera bostadsinvesteringar
som främjar den ekologiska hållbarheten. Det gäller vid både ny- och ombyggnad av bostäder.
Olika projekt för en minskad miljöpåverkan har startats. När det gäller rivning av fastigheter ska
byggnaden demonteras på ett miljövänligt korrekt sätt.  För att förbättra inomhusmiljön har det
vidtagits en del åtgärder. Forskning bedrivs om sunda och miljövänliga produkter. Sveriges
Provnings- och forskningsinstitution har tagit fram regler för certifiering av inomhusmiljö. En god
utemiljö är viktig utifrån forskning om grönskans betydelse för människans välbefinnande har ett
förslag ställts om att tillgänglighet till grönområden för rekreation ska utgöra ett av 18 mål för
folkhälsan.

I de bostäder som byggts under 1990- talet har tillgängligheten försämrats.  För människor
med olika funktionshinder är inte alla allmänna lokaler tillgängliga. Nivåskillnader, såväl inomhus
som utomhus är de vanligaste hindren. Illa vald färgsättning och dålig akustik kan också utgöra
problem för en del funktionshindrade. (Nationalrapporten 2001)

Lokalt arbete, ökad delaktighet och minskad segregering.
Tre viktiga  frågeställningar ur habitatagendan har lyfts fram och det är ett målmedvetet

underifrånperspektiv med nya former för inflytande och deltagande, nya former för lokalt partnerskap
mellan olika aktörer, samt insatser för att motverka segregationen. En dialog med medborgarna
kring olika frågor är viktiga och det arbetas för ett ökat medborgardeltagande i politiska processer
och i samhället i stort. Det har vidtagits en del åtgärder när det gäller segregering sedan 1996. Bland
annat har en ny lag om etnisk diskriminering kommit och särskilda resurser har avsatts för att öka
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sysselsättningsgraden för våra invandrare. De största insatserna görs i storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Några frågeställningar som kräver ytterligare analys och ett fortsatt arbete anser man i
utredningen att det finns. Som exempel på dessa anges: Stöd till kommunerna att möta effekterna
av strukturella förändringar. När det gäller  nya former av deltagande i beslutsprocesser, är det
viktigt att utveckla olika system som inte utestänger någon medborgare från sin möjlighet till
delaktighet. Nya former av partnerskap. Ett samarbete mellan kommunen och företag kan ge positiva
effekter för en hållbar utveckling.  Det är viktigt att utveckla former för samarbete så att inte avkall
på regler, demokrati och rättvisa görs. Det är också nödvändigt att hålla sig inom ramen för en sund
konkurrens. Att minska segregationen kan ske genom social samverkan och solidaritet samt att öka
människors inflytande över sin arbetssituation. Att främja ett mångkulturellt arbetsliv, stimulera
demokratiska processer och att skapa trivsel och trygghet i bostadsområdena är andra tänkbara
åtgärder. (Nationalrapporten 2001)

Framtidsfrågor
Några viktiga punkter i svensk samhällsplanering där det behövs fördjupade kunskaper som

ska leda till en god livsmiljö anser nationalrapporten vara:

-Samhällets fysiska strukturer och dess betydelse för livsmiljön, näringslivets utveckling,
  miljö och resurshushållning, samt människors tillgänglighet till olika funktioner.
-Den fysiska miljöns utformning som en avgörande faktor för människors hälsa och
  välbefinnande, trygghet, säkerhet och tillgänglighet.
-Kulturmiljöns betydelse för den lokala identiteten och attraktivitet för utveckling.
-Utveckling av boendeplanering.
-Tillgång på bostäder med god standard och hög kvalitet till rimlig kostnad är viktigt om
  verkliga förutsättningar för  integrerade samhällen ska vara möjliga.
-En god inomhusmiljö och minskad miljöpåverkan. Att bygga sunda bostäder ligger i allas
  intresse. Åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste
  fastställas.
-God fysisk miljö.
-Planera med helhetssyn.
-Underhåll och vårda byggnader och miljöer som skapar trivsel och stolthet över det egna
  bostadsområdet.

Dessa punkter gäller såväl vid planering och nybyggnation som vid förvaltning och utveckling
av befintliga bostadsområden. (Nationalrapporten 2001)
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Avsnitt 2

Mellanstaden
med Kristianstad som exempel

Med mellanstaden menar vi i detta här arbete det
stadslandskap som finns mellan den centrala, täta

stadskärnan och landsbygden. De delar av staden där
många av de bostäder som byggdes under 1900- talet

finns och där en stor del av stadens befolkning bor. De
som bor i mellanstadens områden är oftast beroende av

bil eller buss för att det vardagliga livet ska fungera
tillfredställande. I mellanstaden finns det även många

arbetsplatser och grönområden.
Med utgångspunkt i staden Kristianstad närmar vi

oss mellanstadens områden. Kristianstad representerar i
vårt arbete de medelstora svenska städerna. Efter en kort

beskrivning av stadens bakgrund görs en analys över
dess fysiska framväxt. I analysen kan vi bland annat se
stadens struktur och vilka olika områden som finns och
hur de avgränsas från varandra. Vi får även en inblick i

hur utvecklingen av arbetsplatsområden och infrastruktur
sett ut genom tiderna, samt en inblick i vilka av dessa

områden som tillhör det vi kallar mellanstaden.



Exemplet Kristianstad

Inledning
I vårt fortsatta arbete om mellanstaden och dess förutsättningar kommer vi att utgå från

Kristianstad som exempelstad. Det skulle kunna vara vilken svensk stad som helst av måttlig storlek.
Valet av stad har gjorts utifrån flera synpunkter. För det första är vi intresserade av att arbeta med en
stad som inte tillhör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö då det finns många studier
om storstädernas förorter. Kristianstad är en mellanstor stad som har sin motsvarighet i många
andra svenska städer. Kristianstad har under senare år förlorat stora och viktiga arbetsgivare, bland
annat Försvarsmakten. En högskola har fått sin lokalisering i ett av de gamla kasernområdena. Kan
detta ha någon betydelse för utvecklingen av mellanstadens bostadsområden och för staden?

Det finns mycket i en stads eller plats historiska bakgrund, som har betydelse för hur staden
ser ut i dag. Platsens historia och utveckling har stor betydelse för hur utvecklingen fortskrider. För
Kristianstads del är det först och främst stadens uppkomst som en anlagd befästningsstad som är
viktig. Platsen som staden byggdes på, de markförhållanden som fanns och som har tillskapats
staden är viktig för att förstå varför staden har växt till den form den har idag. Hur ser stadens
omland ut? Vilka möjligheter fanns och finns det för boende, arbete, handel, fritid, kontakter med
omgivningen med mera? Hur utvecklades bostadsbebyggelsen och infrastrukturen? Ja det är många
aspekter som är viktiga att titta på både ur historisk, nutid och framtida perspektiv. Staden består
som vi alla vet inte endast av hus utan även av det liv som uppstår och ständigt pågår där.

Kristianstads bakgrund
Kristianstad är en anlagd stad för militära syften. Staden ligger i ett område som tidigare varit

ett gränsland mellan Sverige och Danmark. Här har stridigheter mellan de båda länderna utspelat
sig. 1612 brände Gustav II Adolf staden Vä i dåvarande Danmark. Kung Christian IV beslöt att
anlägga en ny stad på en strategiskt bättre plats än den där staden Vä låg. Han valde ön Allön i
Helgeåns våtmarker till nytt gränsfäste. Områdets karaktär gav fördelar ur försvarssynpunkt men
ställde samtidigt till svårigheter för anläggningsarbetet. Helgeån mynnar i Åhus, där hamnen blev
Kristianstads hamn.

Staden grundades 1614 och uppfördes på några få år. Innevånarna i Vä och Åhus beordrades
att flytta in i staden. Stadsplanen, en rektangel med gator och torg i rutnätmönster omslöts av
befästningsvallar och bastioner. Det regelbundna gatunätet hade en hierarkisk uppbyggnad.  Längs
de två storgatorna fördelades tomtmarken endast till adelsmän och andra besuttna män som ansågs
kunna uppföra tvåvåningshus i sten. De offentliga byggnaderna samlades runt Stora Torg. Officerarna
bodde i egna hus medan manskapet inkvarterade hos borgarna. Längs de smalare gatorna i stadens
utkanter fanns korsvirkeshus för enkelt folk. Militären var grunden i stadens näringsliv men snart
utvecklades även handeln. (Blomkvist & Ahlberg, 1993)

 Stadsprivilegier utfärdades för Kristiansstad år 1622. För att ytterligare stärka staden drogs
stadsrättigheterna in för Vä och Åhus. 1658 förlorade Kristianstad sin betydelse som gränsfästning
då Skåne blev svenskt. Hamnen i Åhus blomstrade och var tidvis under 1700-talet Skånes största
exporthamn. 1719 blev Kristianstad residentstad och därmed östra Skånes huvudort. (Kåpe, 1991)

I Kristianstad inträffade två händelser år 1847 som hade stor betydelse för stadens utveckling.
Den första var att Kristianstad fick beskedet att staden inte längre skulle räknas som befästning.
Den andra händelsen av stor betydelse var den stora stadsbrand som utbröt på sommaren 1847 och
som förstörde 38 hus vilket betydde att en åttondel av stadens innevånare blev bostadslösa. Det
uppstod nu en febril verksamhet. De smala gatorna breddades och istället för korsvirkeshus uppfördes
hus i flera våningar. Befästningsvallar revs och trädplanterade boulevarder anlades där vallar tidigare
funnits. En invallning gjordes under 1860-talet vilket gavs nya områden för odling och bebyggelse.
Staden kunde expandera även utanför vallarna. (Mårtensson et al, 2000)
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Näringslivets utveckling
Kristianstad anlades år 1614 för militärt syfte. Staden mångfunktionerades, när den militära

staden kompletterades med handel. I stadens omland finns jordbruksmak och stora gårdar som är
ägda av stora bönder och adel.

Industrialismen fick sitt genombrott i Kristianstad vid 1850-talet. Många stora företag
etablerades i staden. CJF Ljunggrens Verkstäder som tillverkade lok, järnvägsvagnar, ångbåtar och
brännvinspannor, samt Mårten Perssons Valskvarn med stor verksamhet och Skånska Yllefabriken
är några exempel på etablerade företag från industrialismens början i Kristianstad. Dessa företag
finns inte i staden idag. Ljunggrens Verkstäder gick i konkurs redan under 1920-talet, Valskvarn har
flyttat från staden och den Skånska Yllesfabriken gick i konkurs på 1980-talet.

I och med industrialismen byggdes nya infrastrukturer i staden. En sjustjärna av järnvägar till
Hässleholm, Sölvesborg, Eslöv, Åhus, Hästveda, Älmhult och Brösarp skapades kring sekelskiftet.
Telegraf och telefon kom till staden år 1855 respektive år1880. Och ett gasverk togs i bruk år 1860.
Tillkomsten av dessa företag och verksamheter hade ett ökat välstånd och en befolkningstillväxt
som följd. År 1875 hade staden 8850 invånare. Sedan ökade befolknings antalet till 23900 år 1950.
Idag bor ca 74000 människor i kommunen varav ca 25000 i centraloretn Kristianstad.

Näringslivets utveckling under efterkrigstiden har inte varit lysande. Investeringar och
företagsetableringar har varit små. Innan Wallenberg startade en fabrik under 60-talet (vid årsskiftet
96/97 bytte ägare och blev Nolato, stadens största enskilda privata arbetsplats), fanns det inga stora
industrier utöver livsmedelproduktion. Livsmedelsindustrin är mycket stor i Kristianstad. Staden är
mer eller mindre beroende av dessa industrier. Scan och Skanek som ägs av bönder/LRF, har
tillsammans 800-900 anställda.

Regementet P 6 lades ner 1994. Anläggningarna används idag av högskolan. I samband med
nedläggningen av A 3, försvann drygt 1100 arbetstillfällen från Kristianstad. Fo-staben flyttades ut
till andra städer. Drygt 100 personer förlorade sina jobb på länsstyrelsen i Kristianstad vid
sammanläggningen av Malmöhuslän och Kristianstad län till ett gemensamt län 1996/1997. Posten
och kronofogdemyndigheten har flyttat bort sin verksamhet från staden. Tullen, som var lika gammal
som staden själv, flyttades från staden omkring 1990. På grund av utflyttningen förlorade staden ett
50-tal arbetstillfällen. År 1990 flyttade ICA 110 jobb till Växjö. På grund av hårdare konkurrensklimat
kan livsmedelsindustrin komma att minska sina verksamheter genom rationalisering och
mekanisering. Då kan det försvinna ett par hundra arbetstillfällen. (Kåpe, 1999)

Stadens samspel med omvärlden
Det finns några viktiga, konkurrenskraftiga städer runt om Kristianstad. Malmö, Helsingborg,

Växjö, Lund, Ystad och Trelleborg är exempel på orter som har direkt eller indirekt negativ påverkan
på Kristianstad. Det har även de blomstrande Blekingestäderna i öster. Malmö med sin koncentration
av offentlig och privat verksamhet ligger sydväst om staden. I de kokurrerande städerna pågår
många projekt. Det byggs nya infrastrukturer, det sker nya investeringar av privata och offentliga
verksamheter. Samtidigt får de stödpengar från staten, som oftast används till etablering av nya
företag i dessa städer. Trots allt är Malmö den värsta konkurrenten. Den tycks få mycket stödpengar
från staten.  En bro byggdes över Öresund och en citytunnel är planerad, en ny högskola har tillkommit
samt många nya offentliga och privata verksamheter. Malmö avses fungera som magnet som drar
mycket till sig. Blekinge-Karlskrona är en annan konkurrent till Kristianstad. Dels för att Blekinge
arbetar intensivt på att bygga en relation med Baltikum och andra öststater, dels för att staten kommer
in med stödpengar. Trelleborg och Ystad liksom hamnstäderna i Blekinge är konkurrenter när det
gäller kontakterna österut. Kristianstads Högskola har svårt att konkurrera med Lunds universitet
och högskolan i Malmö. Helsingborg och Växjö är konkurrenter på den offentliga sidan. Åhus kan
också räknas som en potential konkurrent till Kristianstad. Åhus som har ca 14000 innevånare,
undersöker möjligheterna att bilda en egen kommun. (Kåpe, 1999)

Orsakerna till att det finns en vilja hos Åhusborna att bilda egen kommun kan det bara spekuleras

Kristianstad

25



om. Man kan ändå konstatera att Åhus har varit ett gammalt och väletablerade samhälle, långt
innan Kristianstad anlades. Det innebär att tätorten har en historisk identitet.
Kommunsammanslagningen genomfördes förmodligen utan en folklig förankring. På grund av bland
annat dessa spekulationer kan man dra den slutsatsen att Åhus aldrig blev riktigt integrerad i
Kristianstads kommun.

Kristianstad var ett väldefinierad militär- och handelsstad fram till 1990-talet. Efter 90-talet
försvann mycket av den offentliga verksamheten. Det är inte ett tillfälligt avbrott, det vill säga att
de verksamheter som försvann kommer inte tillbaka. Dessa verksamheter är mer eller mindre borta
för gott. Kristianstad har varit en förvaltarstad och dominerats av sina två regementen, A3 och P6
och dessutom Milostab och värnpliktskontor. De existerar inte idag. Detta innebär att staden står
inför ett ”systemskifte” i näringslivet. Det är en stor utmaning för Kristianstad med tanke på stadens
näringslivsstruktur. Att skapa en näringslivskultur, eller en ny profil är en process som kan kräva
mycket tid, kontaktnätverk och ansträngningar.

Sedan 1997 är staden inte längre residensstad, vilket ledde till att Kristianstad förlorade ett
antal regionala funktioner inom offentliga sektorn. Staden förlorade också en del huvudkontor inom
den privata sektorn.

Länsstyrelsen sprider ut regionala funktioner på ett antal orter jämfört med den tidigare
koncentration till residensstaden och fungerar som en övervakande myndighet. En följd av
sammanslagningen är att alla beslut som tidigare tagits med hänsyn till länsgränsen mellan två
länen i Skåne nu får ses på ett annat sätt. Länet är nu stort. Man kan inte längre utan vidare fatta
beslut om omlokalisering av offentliga verksamheter, berättar tjänsteman på länsstyrelse. (Kåpe,
1999)

Kommunens förutsättningar

Kommunikation
Staden har goda väg- och järnvägsförbindelser med Malmö, Helsingborg och Stockholm.

Förutom flygplatsen finns en industrihamn i Åhus med godstrafik- linjer till Tyskland och Litauen.
En busslinje i stadstrafik startade 1936. Linjesträckningen var Näsby- Egnahem- Centrum- Vilan-
Hedentorp /Härlöv. Till att börja med fanns bara en buss men linjen blev väldigt populär och
kollektivtrafiken utvecklades, 1940 fanns det sju bussar i stadstrafik.  Idag finns det sex olika
busslinjer som servar stadens innevånare.

Boendemiljö
Kristianstad har en god boendemiljö med närhet till omväxlande natur och rekreation. Staden

betraktas av boende som den nära, vackra och lagom staden. (Kåpe, 1999)

Samverkan
Kristianstad samarbetar med andra kommuner i och utanför regionsgränsen. På den tekniska

sidan samverkar kommunen med bl. a. Kristinstad, Växjö, Halmstad Kalmar och Karlskrona.
Inom regiongränsen driver Kristianstad tillsammans med Bromölla, Hässleholm, Osby, Perstorp

och Östra Göinge ett samarbetsprojekt. Syftet är att attrahera personer att bosätta sig och företagen
att etablera sig i regionen. Genom att skapa ett bra klimat för företagen i regionen vill
samarbetskommunerna uppnå målet. Kommunerna marknadsför regionen gemensamt.

Nya nätverk utvecklas inom kommunen för företagen. Där skapas mycket kontakter. I
Kristianstad arbetar man aktivt för att lägga om kursen och få en ny struktur i kommunen, från det
gamla militära till näringslivsverksamhet. (Kåpe, 1999)
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Näringsliv/Handel
Av tradition har det i Kristianstad varit livsmedelverksamhet och offentlig verksamhet, som

varit stora arbetsgivare, den offentliga verksamheten varit mycket stor. Staden är en utpräglad
handelsstad. Det finns en ovanligt stor mängd specialaffärer i en koncentrerad stadskärna.Staden är
ett handelscentrum i ett stort omland. Det finns ett stor antal butiker och affärer i stadens centrum.
Näsby har stadens enda områdetscentrum av betydelse. I övriga bostadsområden finns ofta en enklare
form av närbutik. Det finns inget externt köpcentra, men några fackhandlare har etablerat sig i en
mellanstadsdel.

Under senare decennier har 350 - 400 nya företag  årligen startat i Kristianstad och många
företag utifrån etablerar verksamhet här. Bland inflyttade företag märks en övervikt av företag inom
branschen data/kommunikation. Många väljer idag Skåne som etableringsort framför
Mälardalsregionen. Det har under senare tid också märkts en ökad aktivitet från utländska företags
sida, vilket väl skall tolkas som en positionering inom den region, som så många betraktar som en
stark tillväxtregion.
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Stadsanalys

Efter denna inledande beskrivning av Kristianstads utveckling går vi till den fysiska analysen
av stadens uppbyggnad för att utifrån denna mejsla ut mellanstaden i en stad av Kristianstads storlek.
Som analysmetod har vi använt REALISTISK BYANALYS. Analysen är baserad på Karl Otto
Ellefsen och Dag Tvildes grundidéer där en stadsanalys ska ge en grundläggande uppfattning om
stadens framväxt. Det är två saker som metoden tar fasta på, det realistiska och det typiska. Meningen
är att skapa en så objektiv grund som möjligt att bygga sina avgöranden på. I analysen används
några grundbegrepp för att klassificera stadens arkitektur och för att fånga den fysiska
förändringsprocessen. Begreppen förklaras i nedanstående text.

Analysens upplägg
Analysen är uppbyggd av fyra hierarkiska delar som tillsammans ger en helhetsbild av staden.
1- En historisk överblick av stadens form. I den här analysdelen redovisas med hjälp av kartor

bebyggelsemönstret vid olika tidpunkter. Genom att göra nedslag i olika tidsperioder kan vi se
viktiga förändringar i stadens fysiska form

2- Stadens överordnade strukturella element redovisas med de historiska kartorna som grund.
De olika primära elementen står inte nödvändigtvis i förhållande till varandra utan det är i huvudsak
vilken typ av element eller kraft det handlat om. Till primära element räknas även styrande planer,
enstaka viktiga händelser med mera.

3- Stadens bebyggelsestruktur är den del av analysen som söker efter stadens fysiska
organiseringsprinciper. Bebyggelsestrukturen i en stadsdel kan vara resultat av enskilda byggnader
eller ett resultat av styrande planer. Principer visar sig i stadens rumsliga bilder och förklarar de
enskilda byggnadernas sammanhang i den urbana helheten.

4- Avgränsning av homogena områden är den fjärde analysdelen. En områdesindelning sker
utifrån olika kriterier som lokala terrängförhållande och principen för organisering av bebyggelsen.
Bebyggelsemönster och topologi är en annan hjälp i områdesindelningen. Homogena områden hänger
ofta ihop med tidpunkten för byggandet, organisatoriska och sociala förhållanden. Sådana fakta ger
kontroll över och prövar den områdesindelning som en undersökning av rent fysiska kännetecken
ger. I analysen ingår olika begrep nämligen:

Primära element är något som har präglat stadens fysiska utformning. Med primära element
räknas inte bara fysiska element utan det kan även vara reglerande planer, egendomsgränser eller
enstaka händelser tex. bränder som har haft stor betydelse för stadens nuvarande form.

Bebyggelsestruktur beskriver de geometriska principer som speglar funktionella och kulturella
betingelser. Den beskriver även de ordningsprinciper som bebyggelsen i olika delar av staden är
ordnad efter.

Tomt- och egendomsstruktur. Egendomsuppdelningen i staden genom olika tomtstrukturer är
i de flesta fall bestämmande för hur bebyggelsestrukturen i praktiken blir utbyggd.

Topologi. Stadens topologi är systemet av stadsrum (platser, gator osv.) – en rumsstruktur.
Topologi är beteckningen på de rumsliga sammanhangen i staden.

Bebyggelsemönster är ett begrepp som används för att beskriva bebyggelsestrukturens principer
inom en huvudstruktur, tex. inom ett kvarter. Områdets eller kvarterets bebyggelse kan på grund av
tomtindelning, ägareförhållanden med mera vara ordnad efter olika principer.

I vår stadsanalys av Kristianstad har vi valt att redovisa den historiska fysiska stadsformen och
överordnande primära element på samma kartor.
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Realistisk stadsanalys
      Kristianstad

Historisk överblick över stadens form
Kartorna beskriver hur stadens yta

förändrats från då den anlades till hur det ser
ut idag.

Kristianstad fram till 1800

Kristianstad anlades 1612 på en ö i
Helgeåns vattensystem. De befästningsvallar
och bastioner som omslöt staden kan ses som
primära element då de har haft en betydelse
för stadens framväxt. Stadsplanen hade en
hierarkisk uppbyggnad där kyrka, rådhus och
andra maktens boningar var belägna i den norra
delen av staden medan handel och hantverk
främst var lokaliserade till stadens södra del.

Kristianstad fram till 1910

Det var två stora händelser som bidrog
till att Kristianstad ser ut som karta två visar.
År 1847 kom besked att staden skulle upphöra
att vara befästning. Samma år bröt en stor
stadsbrand ut och ödelade den sydöstra delen
av staden. Dessa händelser hade stor betydelse
och räknas som primära element. Händelserna
medförde att befästningsvallar kunde rivas och
att smalgatorna breddades och nya hus
byggdes. Handel och hantverk är lokaliserade
till i stort sett samma platser som under det
förra århundradet. Handeln har dock ökat något
och en del hantverkare har flyttat till stadens
yttre områden och utvecklat sina verksamheter
till industrier.

Öster om staden byggdes ett Länslasarett
och ett cellfängelse som de första stora
anläggningarna utanför vallarna. Ett annat
primärt element av stor betydelse för stadens
markutveckling är torrläggningen av
Nosabysjön. De sanka och vattensjuka
områdena runt staden skapade en ohälsosam
miljö som bidrog till många sjukdomar.
Torrläggningen, som utfördes åren1859- 69,
förbättrade miljön samt skapade mera landområden till staden.
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Kristianstad fram till 1930

Staden har växt genom att Näsby i norr
inkorporerades till Kristianstad 1916. Där har sedan en
bebyggelse börjat ta form vid det nya regementet. Nya
primära element är regementsbyggnaderna och
järnvägen. Staden har växt även mot öster där
Egnahemsområdet har byggts på mark som tidigare ofta
var översvämmad. Industrialismen har medfört att
industrier har etablerats i den södra delen av staden och
i Långebro i väster. De områden som nu tillhör
mellanstaden börjar ta form.

Kristianstad fram till 1950

Kristianstad expandera norr ut. På Östermalm
växer bebyggelsen. Nya bostadsområden anläggs i nära
anslutning till staden. Industrialismen fortsätter och nya
fabriker tillkommer.

1940 bodde ca 16 290 personer i Kristianstad.
Genom sammanslagningen men N Åsum ökade
folkmängden till 20 480 år 1941. Fram till 1950 ökade
befolkningen till 29 000 personer.

Kristianstad fram till 2001

Kartbilden visar stadens utbredning. Vi kan se hur
bostäder och verksamheter av olika slag bildar en i stort
sätt sammanhängande yta som avgränsar sig väl mot
den omgivande landsbygden. Stora bostadsområden
byggdes under det så kallade miljonprogrammet på
1960- och 70- talen. Olika arbetsplatsområden har
utvecklats och all militär verksamhet har upphört. Nya
element som kan ha betydelse för framtiden är
motorvägen som korsar Kristianstads södra del. I
kommunen bor ca 74000 personer.
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Stadens överordnade strukturella element

Primära element: Torrläggning av
Nosabysjön

Ett av de största projekt av betydelse för stadens
expansion  är torrläggningen av Nosabysjön. Det var
troligtvis inte endast behovet av nya markområde för
odling och bebyggelse som var avgörande för att det stora
projektet igångsattes. Det fanns ett flertal andra
underliggande orsaker som bidrog till att John Nun Milner
fick i uppdrag att leda torrläggningen.

Den transportled som fanns på Helge å försvann 1775
då ån tog sig friheten att göra ett nytt utlopp. Vattenståndet
sjönk och ån blev därför inte användbar som transportväg.
Under den här tiden var man också i full gång med att
riva befästningsvallarna runt staden. För att snabbt och
lätt göra sig av med jordmassorna tippade man dessa i
kanalerna. Förändringarna i vattensystemet i Kristianstad
och Nosabysjön gjorde  området runt staden till sumpiga
träskmarker. I dessa sumpiga marker släpptes även stadens
avlopp ut. Området utgjorde en sanitär olägenhet och
stadens innevånare drabbades av olika sjukdomar bland
annat malaria.

Arbetet med att valla in området startade 1859.
Invallningen startade från två håll Udden och
Hammarspynt. För att tömma sjön grävdes sedan en kanal
den som i dag heter Råbelövskanalen. Kanalen var avsedd
att leda bort vattnet från Nosabysjöns tillflöde så att
marken kunde torrläggas. År 1875 slutförs arbetet med
att tömma Nosabysjön.

Vinsten av allt arbete var först och främst att de stora
sanitära olägenheterna försvann. Staden fick också
möjlighet att växa österut och var inte längre instängd på
en liten udde. I och med att man  kunde reglera
vattenståndet slapp man de ständigt åter kommande
översvämningarna på Östra ängarna. På vallen, idag kallad
engelska banken anlades järnväg till Åhus. Planerna på
en kanal till Åhus hamn lades ned.

Egnahemsområdet kunde anläggas på mark som
tidigare ofta var översvämmad. Det gamla Lasarettet hade
byggts på en av de få platser som var belägna på Östra
sidan av staden. Hundra år efter torrläggningen byggdes
ett nytt sjukhus på den tidigare sjöbottnen. Delar av
marken hade under åren använts till kolonilotter för
stadens befolkning. Även bostadsområdet Österäng är
beläget på mark som varit sjöbotten. Det krävdes en omfattande pålning för att bygga området.
Något som man kan säga Kristianstad fick på köpet då Nosabysjön torrlades var Sveriges lägsta
punkt, en liten nutida turistattraktion.

Vid mitten av 1800-talet bodde cirka 5000 personer i staden. Befolkningen ökade snabbt vid
industrialismens intåg, till 10000 runt sekelskiftet. (Cederberg, 2000)
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Primära element: Garnisonen

Anläggning - Utveckling – Avveckling
Kristianstad grundades1612 i syfta att skapa ett starkt

militärt fäste för att försvara den dåvarande danska gränsen
mot Sverige. Staden behöll sin karaktär av fästning fram till
1847. Eftersom staden upphörde att vara en fästning slutade
inte den militära verksamheten i området. I den nu öppna
garnisonsorten fortsatte Wendes artilleriregemente att
existera. Förläggning av artilleristerna ordnades i Norra
kasern  från 1767 och i Södra kasern från 1793. Denna
byggnad påbyggdes 1847. Förläggningar fanns även i
Tyghuset (nuvarande Regionsmuséet) och på en del andra
platser. Det fanns även ridande kavalleri. Övningsfält fanns
vid Näsby och senare vid Rinkaby.

Idag är alla Kristianstads regementen avvecklade och
byggnaderna har fått andra funktioner.

Primära element: Ägarförhållanden

Kartan redovisar den ägandestruktur som finns i
Kristianstad kommun. Enligt kartan finns många markägare,
några av dessa är väldig stora och andra mycket små.

Kristianstads tillväxt då det gäller markfrågor har pågått
långt i  vår tid. 1874 inlöstes jorden Östra Ängar. 1916
inkorporerades Näsby till Kristianstad från Nosaby
församling. Ytterligare mark tillfördes staden 1941 då N Åsum
med Hvilans municipalsamhälle förenades med Kristianstad.
Man har även fått möjligheter till nyttjande av mark som
tidigare varit övningsfält för regementet P6 vid Näsby.

Primära element: Kommunikation

Den första järnvägen till Kristianstad  invigdes 1865,
det var Christianstads – Hessleholms Jernväg CHJ. En
tågförbindelse till Sölvesborg öppnades 1874.1886 var
järnvägen till Åhus klar. 1919 öppnades också en
tågförbindelse till Långebro sedan ån över Helgeå var klar.
Linjen fortsatte över Everöd till Gärsnäs. Det har även funnits
ett antal sidospår och godsspår för transporter av gods av
diverse slag i Kristianstad. Vägar och järnvägar delar nu
mellanstaden i områden som är klart avskiljda från varandra.
(Larsson et al, 2000)
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Stadens bebyggelsestruktur

Bostadsbebyggelse, arbetsplatsområden och
grönstruktur inom tätorten Kristianstad. Bostäderna är
uppdelade i olika områden. De är skilda från varandra av
arbetsplatsområden och grönstruktur.

Låg och hög bebyggelsestruktur. Övervägande del av
stadens bebyggelse är låg, fyra våningar och lägre. Enstaka
punkthus är högre, upp till åtta våningar. De höga
bostadshusen finns främst i stadens centrala del men även
i de områden som är byggda under miljonprogrammets tid.

Kommunens bebyggelse är koncentrerade i en stark
centralort och i många mindre tätorter. Det finns också en
mängd enskilda gårdar och bostäder på landsbygden. Allt
sammanbinds av ett finmaskigt vägnät.

                                    Kristianstad
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Kristianstad, en helhetsbild över
stadsstrukturen.

Mellanstaden beskrivs som hela den
bebyggelsestruktur utanför stadskärnan
”stenstaden” som är baserad på  buss eller
bilanvändning för att fungera. Inom
mellanstaden finns det många typer av
bebyggelse allt ifrån folkhemsepoken till
miljonprogramsområden och villamattor. Där
finns även kontor, tjänsteföretag och olika typer
av handel, externa köpcentrum, grossistföretag
med mera. Ofta kan man uppleva mellanstaden
som ett söndertrasat landskap där stora
trafikleder och andra barriärer håller stadsdelar
och andra områden skilda från varandra. I den
fortsatta analysen kommer vi att titta på stadens
homogena områden och se vilka av dessa som
tillhör mellanstaden. En närmare studie av
mellanstaden kommer att utföras längre fram i
arbetet.
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Avgränsning av homogena områden
De homogena områdena är Kristianstads kvartersstad, bostadsområden byggda efter 1900-

talets stadsbyggnadsideal och områden som byggt under en lång tidsperiod och därför har en blandad
bebyggelse.

Kvartersstaden
Centrum
Runt sekelskiftet var bostadsbristen stor. Från att

vara en stad på ca 5000 invånare år 1847 har antalet
Kristianstadbor stigit till 9725 år 1890 och
innevånarantalet fortsatte att stiga. Det hände att
hyresvärdar upplät källare och otjänliga vindskontor som
bostäder till arbetare mot oskäliga hyror. Små lägenheter
på ett rum och kök kunde utgöra bostad för sex till åtta
personer. Många bostäder var i mycket dåligt skick. Även
om det fanns många vackra byggnader med fina
lägenheter längs gatorna var inte allt så bra som det såg
ut. Inne på gårdarna ökade exploateringen och på sina
håll var gårdsbyggnaderna upp till fyra våningar höga.
Industrialismen hade medfört att en allt större del av
befolkningen flyttade till städerna där arbetsplatserna
fanns. Stadens läge mellan slättbygd och skogsbygd var
en bidragande orsak till att Kristianstad utvecklades som
handelsstad. Runt Lilla torg var det redan på den här
tiden populärt att lokalisera sin verksamhet. Utifrån
dessa förutsättningar växte Kristianstad snabbt under
1900-talet och nya stadsdelar lades till staden.

Östermalm
På Östermalm eller som det tidigare kallades Östra ängarna restes den första byggnaden 1842

– 1846. Det var länscellfängelset som fick sin placering här. Runt om detta byggdes enstaka småhus.
(Gamla Östermalm) 1861 byggdes länslasarettet och bostadsbebyggelsen växte i kvarteren runt
detta och runt Östra Långgatan och Götgatan. På området norr om fängelset upp mot Råbelövskanalen
skedde också en expansion av staden.

Byggnadsstilen inom området är Jugend från 1910- talet. Byggnader från 20- tals klassicism
återfinner vi bland annat på Österlånggatan 7och 9. Även funkisbyggnader från 30-talet. Stadsdelen
är relativt hårt exploaterad. I de tidiga kvarteren vetter stora ljusa lägenheter mot gaturummet medan
små och trånga lägenheter får samsas i gårdshusen.

Lasarettsområdet på Östermalm omfattade år 1950 olika paviljonger för sjukvård,
överläkarbostäder och bostadshus för personal. Området representerar flera olika byggnadsstilar
men hålls samman av sin färgskala.

1992 köpte AB Kristianstad Bostäder lasarettsområdet och rustade upp byggnaderna som nu
innehåller 250 lägenheter. Dessa är fördelade på studentrum, äldreboende och vanliga hyreslägenheter.
Inom området finns även vårdcentral och studielokaler.

Östermalm är en av de stadsdelar som ligger centralt i Kristianstad och som har en stadsmässig
karaktär. Många av stadens allmänna funktioner som konserthus, bibliotek, tingshus och skolor är
belägna här. I sydöstra delen av Östermalm finns Östra begravningsplatsen.
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Hus i park
Söder
I området söder om kanalen växte arbetarbostäder

upp.
Den rutnätsplan som sätter sin prägel på

Kristianstads centrala del får sin fortsättning även på
den nya planen för den södra stadsdelen. Söder präglas
av en funktionalistisk byggnadsstil och
byggnadsplacering. Husen som uppfördes mellan 1934
och 1950 anses vara Kristianstads förnämsta exempel
på bostäder av funkisstil. På söder finns även byggnader
från 1895-98 samt ca tjugofem villor som tillkom efter
1936. En idrottsplats med idrotts- och tennishall är
belägen strax söder om bostadsområdet.

Parkstaden
Parkstaden är ett område, som uppfördes efter

funktionalismens grundidé. I stadsdelen byggdes två-
och trevånings flerfamiljshus i parkmiljö mellan åren
1942 och 1952. Byggnaderna är lamellhus med
mestadels små lägenheter. Området karaktäriseras av
sin grönska och sina krokiga vägar och promenadstigar.

Grannskap
Lyckans Höjd
Området omfattar 13 byggnadskroppar uppförda 1953-58. Totalt finns där 460 lägenheter.

Byggnadernas höjd är mellan tre och åtta våningar. Husen är i huvudsak placerade i kvarterets
ytterkanter runt ett sammanhängande grönområde. I nordost finns byggnader på sex våningar och
i den sydöstra delen finns två punkthus och affär. Parkeringsplatser finns i ett underjordiskt garage.
Höghusen har en putsad fasad i en grå färgton och trevåningshusen har rött tegel.

Det finns affär och andra verksamheter. Lyckans höjd har förskola. Skola finns i angränsande
kvarter.

Kvarteret Valthornet
På 1950- talet uppfördes nya bostäder i kvarteret Valthornet. Längs Kanalgatan byggdes ett

200 meter långt och fyravåningar högt hus. Byggnaden innehåller 171 lägenheter och affärslokaler.
Huset kom att i folkmun kallas Kinesiska muren. Byggnaden har en innergård i sydostligt läge. I
kvarteret finns också bostadshus i tre våningar som är placerade med sina gavlar mot Almvägen.
Förskola och Parkskolan finns inom kvarteret. Flera affärer samt post startade i kvarteret och finns
delvis kvar även idag.

Kvarteret Hästen
1959 byggdes fyra stycken punkthus med åtta våningar mittemot ”Kinesiska muren”. Dessa

byggnader står i kontrast till varandra på var sin sida av Kanalgatan. Antalet bostäder i området
utökades med 128 lägenheter. Punkthusens fasadmaterial var från början puts men är numera gult
tegel. Byggnaderna ligger inte längs gatan utan är jämt fördelade inom kvarteret.

 Förskola och skola finns i angränsande kvarter. (se Fäladen)

Fäladen
Under åren 1959-64 växte ett nytt bostadsområde fram på det som tidigare varit Kristianstads
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soptipp. Området har sexvåningshus i väster och fyra punkthus i öster mot Råbelövskanalen. Förövrigt
finns ett antal trevåningshus. De höga husens fasadmaterial domineras av puts medan de lägre
byggnaderna mestadels är klädda med tegel. Det finns 648 lägenheter inom Fäladens bostadsområde
och det är HSB och AB Kristianstadsbyggen som har uppfört dessa. Området domineras av stora
fria ytor

En ICA- affär byggdes i kvarteret Kalven. Det finns inte någon förskola eller skola inom
Fäladen men på östra sidan av Råbelövskanalen  vid Folkparksområdet Sommarlust finns en förskola.
Skola finns söder om Snapphanevägen.

Blandad bebyggelse
Den blandade bebyggelsen har växt fram

under en lång tidsperiod. Den har både en blandad
bebyggelsestruktur och blandade användnings
områden.

Näsby
För att bereda mark för en etablering av Norra

Skånes infanteriregemente inkorporeras Näsby till
Kristianstad redan 1916. I anslutning till regementet
byggdes bostäder, den så kallade sergeantstaden
1922. Ytterliggare tomter avstyckades för
bebyggelse 1824 och 1930

I Näsby är byggnadstyperna varierade, det
finns allt ifrån en- och två familjshus, radhus och
flerbostadshus. 1963 – 66 byggde HSB trevånings
bostadshus med 363 lägenheter enligt
funktionalismens stadsbyggnadsideal.

Under 1900-talets sista årtionde byggde AB
Kristianstadbyggen lägenheter på flera olika platser
inom Näsby. Det var bland annat en samlad
husgrupp bestående av åtta byggnader innehållande
studentbostäder som anlades nära det tidigare
infanteriregementet - den nuvarande Högskolans
byggnader. På slutet av 90-talet byggdes även ett
flerfamiljshus med 14 lägenheter i ett av Näsbys villakvarter. Lägenheterna är små och anpassade
till de behov som bland annat äldre och handikappade kan ha. Bebyggelsen i Näsby är av blandad
stil med  byggnader från 20-talet fram till arkitektur från sent 1900-tal. Vägnätet är av varierande
karaktär med Näsbychaussén som en lokal huvudgata genom områdets östra del. Näsby kan betecknas
som en grön och relativt lummig stadsdel främst på grund av de många trädgårdar som finns.

Upplåtelseformerna är också blandade där det finns alltifrån äganderätt och bostadsrätt till
hyresrätt. Det finns förskola, skola till och med årskurs nio, högskola men ingen gymnasieskola.
Näsby har även kyrka, församlingshem och dagcentral för äldre.

Långebro
1941 inkorporeras Norra Åsum som omfattade Långebro, Vilans municipalsamhälle, Hedentorp,

Helgedal och Odal i Kristianstads kommun. Från början var det främst området Långebro och
Vilan som hade en tätare bebyggelsestruktur. Vilan blev en ny stadsdel med en bebyggelse som
delvis var förvildad och förslummad. (Larsson et al, 2000) Idag är det Vilans industriområde och
Vilans idrottsplats som bär namnet Vilan.
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Utanverken
Villaområde från 1922 som uppfördes på den gamla fästningsvallen. Området är idylliskt och

lummigt med individuellt utformade villor. Stil och materialval är dock överensstämmande med
varandra så att området känns som en enhet.

Folkhemmets småhusbebyggelse
Under 1900- talet har småhusbebyggelsen

växt i våra städer. Områdena är av olika karaktär
beroende på under vilken tidsperiod de tillkommit.

Egnahem
År 1908 står det första egna hemmet klart på

det område som sedermera får namnet Egnahem.
De första kvarter som byggdes var Violen, Rosen
och Björken. Dessa kvarter hade 47 tomter.1920
hade Egnahemsområdet växt och då fanns där cirka
100 småhus. 1925 byggdes de första husen norr
om Prästallén. I den delen av området fortsätter
byggnationen under 20- 30- och 40-talen i en
måttlig takt. På 1950- talet skedde en exploatering
i större skala av typhus.

Totalt finns cirka 300 hus inom Egnahems
området. Stilen varierar från jugend, 20- tals
klassicism, nationalromantik till typhus i
kedjehusform från slutet av 50- talet. Dessutom
tillkom de 20 kedjehus som AB
Kristianstadsbyggen uppförde i kvarteret Resedan
i början på 1960- talet.

Bostadshusen är mestadels friliggande på väl
tilltagna tomter. Gatunät och miljö är av
trädgårdsstadskaraktär.

Området blev inte vad som var tänkt, ett område för arbetarna. Kostnaderna blev för höga och
det var i huvudsak medelklassen som bosatte sig här. Det finns förskola, skola men ingen övrig
närservice.

Kanalbrinken och Kulltorp
Ett stort område i norra delarna av Kristianstad uppläts för villabebyggelse. Här skedde en

omfattande produktion under 60- 80-talet.Vid kanalbrinken utökas småhusbeståndet med 25 hus
1982. Punkthus med lägenheter tillkommer vid ishallen på slutet av nittonhundratalet. Förskola
och skola finns i Kulltorp.

Hedentorp och Helgedal
Dessa två områden präglas av småhusbebyggelse från 1950-60 och 70– talen. Förskola och

skola finns.

Näsby
En gruppbebyggelse anlades norr om Hjärtebackes väg  1947 –49. Det var 60 monteringsfärdiga

hus som HSB placerade i väderstrecksorienterat läge.
Många av städernas småhus har tillkommit under 1900- talet. De som kom i seklets början

ligger idag mycet centralt medan de så kallade villamattorna från 70- talet ligger i stadens periferi.

Kristianstad

38



Miljonprogrammets lägenhetsbyggande
Under de år som miljonprogrammet genomfördes fick

Kristianstad flera nya bostadsområden i stadens utkanter.

Gamlegården
En omfattande grannskapsenhet som innehåller ca1850

lägenheter anlades norr om Näsby 1963 -71. Det var
Kristianstads första externa stadsdel med eget centrum.
Området är klart avgränsat från den omgivande miljön och
skiljer sig i både skala och byggnadssätt från det som tidigare
byggts i Kristianstad. Bostadshusen grupperades runt ett
större grönområde. I den första etappen byggdes sex hus
med vardera sex våningar med gavlarna mot Näsbychaussén
Därefter uppfördes tre och fyravåningshus i grupper innanför
de vägar som avgränsar grannskapsenheten och leder
biltrafiken runt området så att en trafikseparering uppstår.
Parkeringsplatser finns i anslutning till dessa ringgator och
bostadsområdet är bilfritt.

Inom grannskapsenheten anlades ett centrum med
handel och bibliotek. I det stora grönområde som finns mitt
i Gamlegården är ett friluftsbad anlagt. I anslutning till
Gamlegården finns idrottsplats, sporthall,
Fröknegårdsskolan, vårdcentral, tandvård med mera. Det
finns även förskola och skolor inom området.

Fröknegården
1963- 66 byggdes 363 lägenheter i Fröknegården.

Bostadsområdet ligger söder om Gamlegården och är i en
skala som känns mer besläktad med de tidigare
grannskapsenheterna än med de storskaliga
miljonprogramsområdena. Bostadshusen i trevåningar är
placerade runt gårdar om sammanhålls av ett grönstråk.
Fröknegården ligger mellan två gator. En genomfartsled och
en lokalgata. Skola och dagligvarubutik finns i anslutning
till bostadsområdet.

Österräng
Kristianstads andra externa stadsdel byggdes mellan

1971 och 1982. Området består av 28 trevånings
loftgångshus, 18 åttavånings punkthus, samt ett kvarter med
låga kedjehus. Sammanlagt omfattar området 1300
lägenheter. Byggnaderna är placerade i grupper om vardera
fyra loftgångshus eller tre punkthus. Det finns väl tilltagna
grönytor mellan grupperna och även gårdsmiljön är mycket
grön. Trafiken är utifrånmatad och inne i området är det
bilfritt. Det finns en centrumanläggning med affär,
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fritidsgård, kyrka, bad och sporthall. Det finns förskola och skola, även gymnasieskola.1997 tillkom
en byggnad på Österräng, ett punkthus placerades i nära anslutning till centrum. I byggnaden finns
servicehus och äldreboende. Området är nu under renovering. Den första etappen är klar.
Loftgångshusen i Österängs södra del har genomgått en genomgripande renovering. Fasaderna har
fått nya material. Balkonger och loftgångar har glasats in. Även gårdsmiljöerna har fått en
ansiktslyftning med ny markbeläggning, ett öppet dagvattensystem med mera.

Charlottenborg
Området började byggas 1971 och var färdigställt 1978.

Byggnaderna består av tre och fyravåningars bostadshus som
är grupperade runt stora bilfria gårdar. Parkeringsplatser
finns i anslutning till två återvändsgator som går i områdets
ytterkanter.

Charlottenborg präglas av stora gräsytor.
I anslutning till området finns förskola, skola även

gymnasieskola, äldreboende, sporthall och idrottsplats.

Arbetsplatsområden
Från industrialismens genombrott har industri och

andra arbetsplatsområden etablerats i staden.

Barbacka
Stadens första industriområde med en kvarnindustri

som fanns kvar ända fram till 1991. Byggnaden finns kvar
än idag och används till företagshotell.

Söder
Omgivningarna runt Södra kanalen var ett av

Kristianstads första industriområden. Det växte så
småningom ut på kanalens södra sida. Yllefabriken är idag
företags- mäss- och konferenscentrum.

Långebro/Vilan
Ett område med blandad verksamhet. Bland annat

livsmedelsindustri och handel.

Elmtorps industriområde
Söder om högskolan i Näsby finns ett arbetsplatsområde med högteknologisk verksamhet.

Näsby industriområde
Domineras av betongindustri men har även ett stort antal andra arbetsplatser.

Uppgifter om bostadsområdena är hämtade från Nya Kristianstad, utgiven av föreningen Gamla Christianstad
2000 och ABK AB Kristianstadsbyggen 1950-2000 utgiven av AB Kristianstadsbyggen  2000 samt från egna studier av
platserna.
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 Olika mellanstadsområden i Kristianstad
I realistiska stadsanalysen av Kristianstad kan vi se hur område efter område växer upp runt

staden under 1900- talet stadsbyggande. Mellanstadens olika bostadsområden har olika kvaliteter
beroende på bebyggelsestruktur, upplevelse, läge i förhållande till stadskärnan, tillgänglighet, närhet
till arbetsplatser med mera. Arbetsplatsområden, storskalig handel, ett vägnät med trafikleder och
tomrum ”ingenmansland”  är också inslag i mellanstadens stadslandskap. Långt ut i mellanstaden,
i gränslandet till landsbygden har de flesta städer ett eller flera miljonprogramsområden.

I Kristianstad koncentereras bebyggelsen i tre skilda områden i mellanstaden:

· I sydvästra delen ligger Charlottenborg, Vilan, Odal och Långebro. De utgör en del i
mellanstaden som omfattar bostäder, arbetsplatsområden och storskalig handel. Charlottenborg är
ett miljonprogramsområde som var färdigställt 1978. Byggnaderna består av tre och fyravåningars
bostadshus grupperade runt stora bilfria gårdar. I anslutning till området finns förskola, skola även
gymnasieskola, äldreboende, sporthall och idrottsplats. I söder finns motorvägen, vilket utgör en
kraftig barriär mot naturen. I Charlottenborgs närområde har den nya storskaliga handeln börjat
etablera sig. Långebrogatan som går genom området upplevs som tungt trafikerad.

· Österäng är ett bostadsområde beläget på stadens östra sida. Det är omringat av
grönområden. Området byggdes mellan 1971 och 1982. Det finns ingen större trafikled i anslutning
till miljonprogramsområdet. Trafiken sker genom utifrånmatning från en lokalgata. Delar av Österäng
har nyligen genomgått en förnyelse med miljötänkande och trivsel i fokus. I området finns
gymnasieskola, bibliotek, barnomsorg, äldreboende och enklare former av närservice. Även om
Österäng ligger isolerat och avlägset från stadskärnan så finns det inga barriärer som hindrar
integrationen med den övriga staden. Den största arbetsplatsen i områdets närhet är lasarettet.

· I Näsby finns flera typer av bostäder som kommit till under en lång tidsperiod. Ett
småskaligt villaområde gränsar till det storskaliga Gamlegården. Det följs av blandad bebyggelse
och Fröknegården ett större bostadsområde från 60- talet. Stadsdelen Näsby avgränsas av natur-
och åkermark i väst och nord. I Öster finns Näsby industriområde med järnvägen som bildar en
barriär mot den övriga staden i öster. Söder om Näsby ligger Näsbyholms industriområde ett
arbetsplatsområde med ”modern” verksamhet. En komplicerad trafikplats samt järnväg med
tillhörande spårområde skiljer Näsby från stadskärnan. Inom Näsby finns en större trafikled och en
stor lokalgata, båda sträcker sig i nord-sydlig riktning och kan ses som barriärer i området.

Ett nytillskott i Näsby är Högskolan som fått sin förläggning till det nedlagda regementet.
Avståndet mellan stadskärnan och Näsby är så stort att många helst använder bil eller buss för att
transportera sig mellan dessa.

Gamlegården är beläget i Näsby, Kristianstads nordligaste del. Det är ett storskaligt område
med hyreslägenheter byggt 1963-71. Det man först upptäcker i området är de stora gårdarna samt
det stora grönområdet. Närhet finns också till naturområde med rekreationsmöjligheter. I centrum
finns det dagligvarubutiker, post, bank, bibliotek med mera. I området finns hälsocentral, skola,
barnomsorg och äldreboende. Arbetsplatser (mest av traditionell karaktär) finns i Näsby
industriområde, vilket gränsar till Gamlegården. Delar av områdets gårdar fick en upprustning på
80-talet. Nu pågår en invändlig renovering. Trafikförsörjningen sker genom utifrånmatning från en
ringväg.
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Avsnitt 3
Fördjupad studie och idéförslag

I Kristianstads finns flera tänkbara delar av staden som
är intressanta att studera närmare. För att få en tydligare

bild av mellanstaden väljer vi att fokusera på endast en del
av den. Inriktade på att söka kvalitéer i mellanstadens
områden styr vi i det här fallet in våra studie på Näsby.

Näsbys bakgrund och olika delområden beskrivs, och
mellanstaden studeras närmare utifrån en ekologisk och en
social synvinkel. I båda fallen är de boendes åsikter om sin

stadsdel viktiga beståndsdelar.
Som slutdel i avsnittet finns ett idéförslag över ett antal

olika förbättringar som kan göras av de kvaliteter som
finns. De boendes åsikter samt ekologiska och sociala
synpunkter ligger till grund för de olika förslagen. Till

många av idéerna finns inspirationsbilder som är ämnade
till hjälp i olika planeringssammanhang där mellanstaden är

i fokus.



Fördjupad studie av Mellanstaden

Inledning
I det fortsatta skedet i vårt arbete skall vi genom analys och intervjuer identifiera mellanstadens

olika kvaliteter. Dessa skall fungera som kunskapsunderlag för nästa steg i vårt arbete, nämligen
förslag till förstärkning och bevarandet av befintliga kvaliteter. Genom att identifiera kvaliteterna,
istället för att leta efter brister och problem i bostadsområdena, får man en konstruktiv diskussion
och analys. I mellanstaden kan vi se hur det senaste århundradets skiftande stadsbyggnadsideal har
satt sina spår i den fysiska miljön.

En gång betraktades industristaden som omänsklig. Staden var vid den tiden smutsig och
ohälsosam. Folk bodde trångt i mörka och små lägenheter. Sol, ljus och luft var ledorden när hus i
park och förortsbyggandet startade och kvarterstadsidealet upphörde. Nu gavs det möjlighet till
människor att flytta ut ur stadskärnorna och bosätta sig i förorterna.

Först under 80-talet förändrades synen på staden som omänsklig. Idag talar man om stadens
renässans. Investeringar görs i städerna och stadskärnorna är attraktivare än någonsin. Välbeställda
människor flyttar in i attraktiva områden i städernas centrum och mindre bemedlade flyttar ut till
förorter. Uppfattningen om staden har förändrats radikalt.

Den moderna förorten har alltid varit ifrågasatt samtidigt som den betraktats paradoxalt nog
som en ideal. Förortens boendemiljö har varit ett tema för diskussion under hela efterkrigstiden.
Man fortsätter kritisera förorterna än idag. Men kritiken förändrade karaktär under tiden. Splittring
av funktioner, identitetslöshet, passivitet, segregation är exempel på kritik som förs mot förorterna.
Kritiken kan vara kort- eller långvariga, hanterbara eller svårhanterliga. Kritik som har politisk färg
är oftast svåra och långvariga. (Lilja, 1999)

Förorten som symbol för svensk modernitet, välfärd, integration och framtidstro, delades inte
av alla och den politiska kritiken uppstod. Vi anser att förorterna blev ett offer i det politiska spelet.
Förorter har byggts sedan 40-talet och de utgör en stor del av vår boendemiljö. Det är inte konstruktivt
att lägga skulden för samhällets sociala problem på förorterna och dess invånare. Många av de
samhällsproblem som idag knyts till förorter måste formuleras om,  identifieras och åtgärdas.

Parallellt med att folk lever sina liv och verkar i förorter, pågår kontinuerligt diskussioner i
olika form om förorter. Debatten förs nästan alltid av andra än förortsboende. Johan Rådberg skriver
i seminarierapporten ”Framtidsstaden” att det finns tre viktiga huvudfrågor som måste besvaras
innan man skapa ett nytt stadsbyggnadsideal nämligen; ”utbredning eller förtätning av staden”,
”differentiering i staden” och ”förorterna vara eller inte vara”.  Vidare frågar han; ”bör förstäderna
avskaffas eller bör vi hitta tillbaka till det borttappade receptet på den goda förstaden,
trädgårdsstaden”. (Rådberg, 1992 s.21)

Vi förstår Rådbergs ansträngningar för skapandet av en ny stadsbyggnadsideal. Men hans
frågor avslöjar något annat också, nämligen Rådbergs inställning till förorten, den inte goda förorten!
Vem ställer han frågorna till? Definitivt inte till de som bor i förorterna! Rådberg som många andra
har en fördömande inställning till förorterna.

Oavsett vilka stadsbyggnadsideal som kan bli gällande i framtiden kan vi inte förneka att
förorterna är en del av vår historia och vår nutid som vi bör möta  på ett konstruktivt sätt. Det finns
brister och fel med allt, men istället för att kritisera och döma kan vi ta till vara de kvaliteter som
finns och förstärka dem.

I mellanstaden finns en stor del av våra städers bostäder. Vi har inte råd att enbart fokusera på
stadens centrala delar i en framtida hållbar stad. Ytterstadens områden behöver en positiv
uppmärksamhet. Därför är det glädjande att Stadsmiljörådets utmärkelse 2002  gäller ”Ytterstadens
mångfald”. Priset kommer att utdelas till den som har lyckats komplettera en stadsdel så att ytterstaden
som helhet blir bättre med en ökad variation, ett rikare socialt liv och en livaktigare kultur. Att
komplettera våra ytterstadsområden är möjligt nu, då byggandet åter ökar. Vid en komplettering
kan den befintliga infrastrukturen utnyttjas samtidigt som nya bostäder stärker underlaget för social
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och kommersiell service. En demokratisk dialog där medborgarnas idéer och intressen tillvaratas
kan ge ett planeringsunderlag som kan stärka områdets identitet.

I det här arbetet kommer vi att utgå från den definition som görs i kapitlet  Mellanstadens roll
som resursstad i Stadsmiljörådets bok s 121 Framtidsstaden IV- Stadslandskapet - sönderfall eller
läkning (Boverket, 1993) Mellanstaden beskrivs som hela den bebyggelsestruktur utanför stadskärnan
”stenstaden” som är baserad på  buss eller bilanvändning för att fungera. Inom mellanstaden finns
det många typer av bebyggelse allt ifrån folkhemsepoken till miljonprogramsområden och villamattor.
Där finns även kontor, tjänsteföretag och olika typer av handel, externa köpcentrum, grossistföretag
med mera. Ofta kan man uppleva mellanstaden som ett söndertrasat landskap där stora trafikleder
och andra barriärer håller stadsdelar och andra områden skilda från varandra.

I vårt program över arbetets innehåll anges problemformuleringarna;
-Går det att stärka stadens olika delar så att en helhet uppstår
-Kan mellanstaden bli hållbar ur social, ekologisk och ekonomisk synvinkel
-Finns det någon möjlighet att genom planering och politik motverka segregation

Vi vill se vilka möjligheter det finns att genom fysisk planering utveckla mellanstadens kvaliteter.
För att få ett brett perspektiv har vi valt att studera området djupare dels ur en ekologisk dels en
social synvinkel. Vi hoppas därmed att få ett brett underlag för planering av en bärkraftig stadsbyggd.

  Kvaliteter skall identifieras genom egna studier av området och med hjälp av intervjuer med
boende. Resultaten skall sammanställas och kvaliteterna som pekades ut av boende skall vara
vägledande i vårt fortsatta arbete.

Näsby beskrivs utifrån de boendes synvinkel men även från de intryck vi fått genom studier
och besök i området. De boende i Näsby har fått svara på ett antal frågor, en del längre
samtalsintervjuer har genomförts med boende och näringsidkare i Näsby samt föreningssamordnare/
projektledare. Utvalda grupper har skolklasser på mellanstadiet, Näsby IF ungdom och
fritidsgårdsbesökare har fått svara skriftligt på frågor där svaret endast skulle beskriva området
med ett fåtal ord.

Val av projektområde för en fördjupad studie av mellanstaden

Av de tre tidigare beskrivna
mellanstadsområdena i Kristianstad har vi valt
Näsby som nedslagsplats för fördjupning i
arbetet om mellanstadens kvaliteter och framtida
förutsättningar. Området Näsby innehåller de
flesta av de parametrar som vi i det här arbetet
kallar mellanstaden. Näsby är komplex men har
särskilt goda förutsättningar till förändring och
förbättring. Vi vill se vad en nysatsning som
placering av en högskola kan föra med sig för
områdets framtida utveckling. Vad kan de planer
som finns för Näsbys framtid ha för inverkan
på det nuvarande Näsby. De satsningar och
studier som tidigare gjorts i mellanstaden har
främst riktat sig mot ett bestämt område inte till
den helhet som mellanstaden i sig utgör.
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Val av intervjumetod
Analysens syfte är att undersöka och identifiera Näsbys kvaliteter. Vi har valt att använda den

kvalitativa metoden. En kvalitativ undersökningsmetod som går under benämningen fenomenografi.
Metodens huvudsyftet är att beskriva hur fenomen – ”företeelser” eller ”objekt” – i omvärlden
uppfattas av människor. (Starrin & Svensson, 1994)

Metoden ger oss möjlighet att undersöka och beskriva boendes, främst barns och ungdomars
upplevelse och uppfattningar om sitt bostadsområde.

Urval av föreningar/personer för intervju
I Näsby bor ca 6000 människor varav ca 1000 är barn under 18 år. För att kunna ge en korrekt

bild av barns uppfattningar om Näsby önskar vi att många åsikter kommer fram. Genom
föreningssamordnare och lärare i Näsby fick vi möjlighet att fråga många barn om deras närmiljö.
De tillfrågade barnen representerar olika åldersgrupper från 7 till 18 år. Vi har fått den variationsbredd
vi strävar efter.

Vi bjöd in föreningar och personer till intervjun genom telefonsamtal, e-mail och personliga
besök. Intervjun var konfidentiell.

I samband med vårt arbete använde vi en intervjuguide. Med det syfte att alla skall få samma
ingångsfrågor. Men det fanns utrymme för öppet svar.

Kvalitet som begrepp
För att identifiera kvaliteter i vårt studieområde, behöver vi ha en föreställning/uppfattning av

vad ”kvalitet” är. Synen på kvalitet som fenomen förändras över tiden. Varje epok har sitt eget
förhållningssätt till kvalitetsfrågan. Vid bedömning av kvalitet har varje epok utvecklat ett
värderingsmönster med bestämda ideallösningar och bestämda kvalitetsparametrar. Dessa mönster
har sedan avlöst varandra. Inom stadsplanering kan man se hur ”kvalitet” definieras, tolkas och
återspeglas i stadsplaneideal och byggnadsstadgar.

Vad betyder kvalitet egentligen? Vad är kvalitet idag? Det finns inte en enhetlig definition av
vad kvalitet är för någonting. ”Kvalitet” definieras lite olika beroende av vem eller vilka
vetenskapsgrenar som definierar det.

I vår analys av Mellanstaden definierar vi begreppet kvalitet som en mängd positiva egenskaper
som var och en för sig eller tillsammans ger förutsätningar för en bra och trivsam boendemiljö.
Med utgångspunkt från våra studier av stadens utveckling och de historiska idealen av en god
boendemiljö söker vi kvaliteter både ur ett ekologiskt och ett socialt perspektiv. Vi komplleterar vår
definition av kvalitet genom att tolka de boendes uppfattning av sin stadsdel. I de här arbetet utgår
vi främst ifrån  barns och ungdomars uppfattningar, om deras närmiljö. En förstärkning av kvalite
i en boende miljö måste förankras hos de boende



Beskrivning av Näsbys olika delar
Stadsdelen Näsby

Området ligger avskilt från den centrala
staden och är byggt under en lång tidsperiod
och med olika typer av bebyggelse. Avståndet
till stadskärnan är så stort att de flesta helst
använder bil eller buss för att ta sig dit.

Bebyggelsen avgränsas av natur- och
åkermark i väst och nord. I öster finns Näsby
industriområde där järnvägen bildar en barriär
mot den övriga staden. Söder om Näsby ligger
Näsbyholms industriområde, en komplicerad
trafikplats med  järnvägsövergång  innan
stadskärnan tar vid. Inom Näsby finns en större
trafikled och en stor lokalgata, båda sträcker
sig i nord-sydlig riktning och kan ses som
barriärer i området.

Idag bor ca 6000 människor i Näsby och
800 arbetar där. Största delen av Näsbys
bebyggelse har vuxit fram under 1930- 60-
talen. Bebyggelsen består av en- och
flerfamiljshus. Enligt kommunen kan
stadsdelen geografisk delas upp i sex
urskiljbara delar, nämligen; Gamla Näsby,
Fröknegården, Gamlegården, Hjärtebacke och
Högskolan. Näsby fält och naturområdena
räknas också som en del av Näsby. Det finns
en tydlig uppdelning av både bebyggelse och
befolkning mellan ovan nämnda
bostadsområdena.  (Näsbys Fördjupad ÖP, 2001)

Vy över Näsby från norr                                                                               Kritianstad Copy right
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Gamla Näsby
Redan i senare delen av 1300-talet

omtalas Näsby i skrift. Bybildningen låg
då i södra delen av det som idag kallas
Näsby. Under 1300- och 1400-talen
ägdes gårdar i Näsby av hospitalet i
Åhus respektive innehavarna av Lillö.
Under 1600-talets början värderades
jordarna i Näsby och Nosaby inför det
markbyte med Vä, som föreskrevs i
Christianstads privilegiebrev 22 maj
1614. Handelsmän och hantverkare från
Vä fick flytta över till Kristianstad,
samtidigt som jordarna i Näsby och
Nosaby fördelades på de nya borgarna i
Christianstad som behövde
stödjordbruk. De forna Näsby fick ta
över jordar i Vä. I början av 1700-talet bestod Näsby av ca 10 gårdar. Utanför bybilningen fanns
betydande gårdar som Näsby gård, Fröknegården, Gamlegården etc. Vid 1800-talets början hade
bebyggelsen i Näsby växt betydligt med gatuhus längs bl.a. Näsbychaussén och några torpställen.
Näsbyborna ägde tillsammans tvättplats, sandtag och avrättningsplats med mera. Efter skiftet i
mitten av 1800-talet splittrades den samlade bebyggelsen och många gårdar flyttades norrut längs
eller nära Näsbychaussén. Jordens delades upp i sammanhängande markområden. Näsby
expanderade kontinuerligt från 30 till 60- talen med en mycket blandad bebyggelse bestående av
en- och tvåbostadshus, radhus och flerbostadshus. Utvecklingen skedde på båda sidor om Chaussén,
söder om Bataljonsvägen. Fram till 40-talet byggdes främst en- och tvåbostadshus på egna tomter
och från 50-talet flerbostadshus. Inom området finns en för Kristianstad unik blandning av hustyper
och upplåtelseformer. (Näsbys Fördjupad ÖP, 2001)

Statistik
Vi har inte fått konkreta siffror på antal invånare med utlänsk bakgrund i Näsby. Därför utgår

vi ifrån de boendes medborgerskap. I Gamla Näsby bor 1207 människor, varav 30 utlandsmedborgare
och 1177 svenska medborgare.  Medelåldern är 46 år och medelinkomsten är 159779 kr. Det finns
475 bilar. Alltså en bil för 2,5 innevånare. Det finns 566 bostäder i form av en- och flerfamiljshus
varav 373 villor och 193 lägenheter. 266 personer av de totala boende har eftergymnasial utbildning.
549 personer förvärvsarbetar. I området Gamla Näsby bor 148 barn. Antal ensamstående utan barn
är 369 och med barn 28. (Kristianstads kommun, 2001)

Fröknegården
Samtidigt med Gamlegården

byggde HSB ut
bostadsrättsföreningarna på
Fröknegården under 60- talet.
Sammanlagt tio hus i två föreningar.
Bostadsföreningarna Fröknegården och
Hoffmeister innehåller 215 respektive
150 lägenheter. På Fröknegården
byggdes husen som tunga hus med
betongbjälklag vända mot gårdarna. Husen är planerade med tre lägenheter per trapphus vilket ger
två genomgående lägenheter på tre och en halv rum och kök och en enkelsidig om två rum och kök.
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Bottenvåningen ligger en halv trappa upp varför inga lägenheter är tillgängliga för rullstolsbundna.
Områdets struktur med små lägenheter till bra hyror är en av områdets fysiska kvalitet. (Näsbys
Fördjupad, ÖP, 2001)

Statistik
I Fröknegården tillsammans med bostadsområdet som ligger söder om Fröknegården och öster

om Näsbychaussén bor 1071 människor varav 1035 svenska och 36 utländska medborgare.
Medelåldern är 51 år och medelinkomsten ca 139478 kr. Boende i området äger 624 bilar. Området
innefattar 921 bostäder varav 171 småhus och 750 lägenheter. I området bor 74 barn och 586
ensamstående utan och 43 ensamstående med barn. Antal personer med eftergymnasial utbildning
är 158. 432 personer av 1071 är förvärvsarbetare. (Kristianstads kommun, 2001)

Gamlegården
Husen i Gamlegården ritades av

Riksbyggens respektive Skånska
Cementgjuteriets arkitektkontor.
Utbyggnaden av området började i dess
nordöstra del 1964 med 314 lägenheter
i kvarteret Rullebören. Byggnaderna
består av två lägenheter per
trapphusplan, samtliga är genomgående
vilket ger lägenheter med goda ljusförhållande. Hustypen är betongbyggnader med gula eller röda
fasader och pulpettak i tre respektive fyra våningar. De första husen som byggdes var de fyra nordliga
eternitbeklädda skivhus i sex våningar och två u-formade tegelbyggnader i 3-4 våningar. Endast
skivhusen är utrustade med hiss. 1967 kompletterades med de två sydliga skivhusen inrymmande
108 lägenheter.

Utbyggnaden fortsatte sedan i kvarteren Hötjugan med 288 lägenheter och Slagan med 152
lägenheter. Bebyggelsen fortsattes också etappvis i Södra delen av Gamlegården med total 572
lägenheter. Husen grupperades i u-form för att skapa vindskyddade, bilfria innergårdar. Parkeringarna
samlades mellan gårdarna och mot kringliggande gator.

Samtidigt med de sista bostadsutbyggnaderna byggdes centrumanläggningen, daghemmet och
friluftsbadet ut mellan 1968 och 1969. Gamlegårdens centrum är unikt i Kristianstad genom att
innehålla både kommersiella och offentliga verksamheter. Det finns post, bank, bibliotek och apotek.
Efter 8 års byggande invigdes Gamlegården 1971 med 1850 lägenheter. (Näsbys Fördjupad ÖP,
2001)

Statistik
Mer än hälften av Näsbys innevånare bor i Gamlegården. Alltså 3567 personer bor i

Gamlegården. Av de totala invånarna är 2965 personer svenska och 647 utländska medborgare.
Området är också barnrikt. I Gamlegården bor 780 barn. Bostadsområdet innehåller 2034 lägenheter.
Det finns inte ett enda enfamiljshus utan bara flerfamiljshus i Gamlegården. Antal personer med
eftergymnasial utbildning är 325. Det är högre än de andra bostadsområdena. Medelåldern är 34 år
och medelinkomsten är 105726 kr. I jämförelse med Gamla Näsby och Fröknegården har
Gamlegården betydligt yngre invånare och lägre medelinkomst. 822 bilar ägs av boende i
bostadsområdet. Antal förvärvsarbetare som bor i Gamlegåren är 1051. (Kristianstads kommun,
2001)
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Statistik i diagram.
Källa: Kristianstad kommun
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Näsby
Näsby industriområde

Näsbys industriområde innehåller en
blandning av tillverkningsindustrier, kontor,
och mycket begränsad handel. I den norra
delen av området dominerar bland andra
Kristianstads tidigare cementgjuteri
tillsammans med DAGAB. Den norra delen
med en storskaligare bebyggelse är
fortfarande extensivt använt och torde under
överskådlig tid inte behöva ändras till sitt
innehåll. Södra delen innehåller i huvudsak
småskalig verksamhet som nått en hög täthet
i bebyggelsen. Tätheten minskar
förutsättningar för verksamheter som
behöver och kräver utrymme för expansion.
Näsby industriområde är Kristianstads enda större område med järnvägskontakt. Det ger goda
möjligheter till de företag som i fortsättningen vill använda tåg som kommunikationsmedel. (Näsbys
Fördjupad ÖP, 2001)

Näsbys grönstruktur
Näsby är en grön stadsdel. Det gröna

är mycket uppskattat av boende och används
för rekreation. Näsby har tre centrala
parkstråk som binder stadsdelens gröna -
och byggda struktur med Näsby fält.
Norringaparken ligger vid infarten till
högskolan, Hjärtebacke parken i
villaområdet och Gamlegårdsparken ligger
inom bostadsområdet Gamlegården.
Parkerna används för olika aktiviteter till
exempel lek- och picnic-, fotboll,
mötesplats, tennis, friluftsbad och land/
ishockey.  (Näsbys Fördjupad ÖP, 2001)

Trafik
Till den fysiska miljön hör även gatunät, gång och

cykelbanor. Gatustrukturen ser ut på olika sätt i Näsbys båda
delar. Gatunätet i Näsby har gamla anor. Näsbychaussèn,
Nedanvägen och Nygårdsvägen har sträckningar som återfinns
på kartor från tidigt 1700-tal. Näsbychaussèn är en hårt belastad
uppsamlings- och lokal fördelargata. Snapphanevägen har
övertagit rollen som infartsled och är även den hårt belastad.
Den bildar en barriär mellan Näsby och Näsby industriområde.
1997 översteg bullernivån utmed vissa gatusträckningar de
rekommenderade högsta riktvärde för nybyggnation 55 dBA.
Trafikmängden har sedan dess ökat än mer. Det finns relativt
god tillgång på gång- och cykelbanor som är separerade från
motortrafiken. Komplement och olycksförebyggande åtgärder
kan behövas på vissa håll. (Näsbys Fördjupad ÖP, 2001)
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Näsbys förutsättningar

I stadens periferi försökte man skapa den ideala miljön till bostad och verksamhet. Staden var
farlig, smutsig och ohälsosam. Den kunde inte heller erbjuda bostäder till alla. Däremot kunde
periferin planeras och utformas och omvandlas till den önskvärda boplatsen. I periferin skulle alla
människor, särskilt kvinnor och barn, leva det friska sunda livet likt det på landet, men ändå i
stadens närhet. Periferin var växande och vegeterande, medan centrum alltmer utvecklades till
besökplats för möten och marknad, för beslutfattande och styrande.

Sedan dess har det hänt mycket. Staden är inte smutsig och farlig längre. Den innehåller nu
attraktiva bo- och arbetsplatser. Genom bland annat förtätning av staden och omvandling av gamla
industrianläggningar till bostäder har innerstadens attraktivitet ökat. Idag har vi ett annan
förhållningssätt till staden och därmed har synen på periferin förändrats. (Schéele, 2000)

I många städer ser vi hur den arkitektoniska kvaliteten minskar med avståndet från stadens
centrala delar. Den högsta kvaliteten finns i innerstäderna och den lägsta finner vi i stadens periferi
i form av plåtbyggnader för handel, lager etc. Även tomtpriser och byggkostnader sjunker ju längre
från centrum man kommer. Kostnader och kvalitet är inte ett problem i sig då det behövs bebyggelse
i olika prisnivåer i en stad. Problemet som uppstår är att kvalitets fördelning medverkar till splittrade
och ovälkommande entréer till städerna. (Nyström, 1994)

För en hållbar utveckling behövs en mångfald av verksamheter. För dessa behövs lokaler av
olika kvaliteter och prisklasser. Det vore olyckligt om alla dessa hamnar i stadens periferi och att
stadens centrala delar endast blir brukade av ”fina” människor och ”fina” verksamheter. En
centralisering av det ekonomiskt starka med en decentralisering av samhällets svagare grupper som
följd ger inte en hållfast utveckling. En möjlig lösning kan vara en utveckling av ett samspel mellan
stadens alla delar. Det kan ske genom att ge alla en reell möjlighet att medverka i samhället och att
påverka både de demokratiska besluten och sin egen arbetssituation. I stadens ytterområden kan en
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation vara att ge möjlighet till arbete i närmiljön genom att
ta tillvara möjligheten att upplåta eller anlägga olika enklare lokaler för etablering av nya arbetsplatser.
En god kvalitet i boendemiljön kan skapas genom att ge möjlighet till mångfald.

Nu gäller det för oss att peka ut Näsbys förutsättningar till utveckling och ökad livskvalitet.
Förutsättningar av både social och fysisk karaktär kommer att behandlas i fortsättningen.

Unik centrum
Näsby är den enda stadsdelen med inomhuscentrum i hela

Kristianstad. Centrumet innehåller både kommersiell och offentlig
service. Utöver centrums servicefunktioner, fungerar den också som
en mötesplats. Enligt Kristianstads ÖP har den kommersiella servicen
minskat i grannskapscentret under senare år. Det finns risk för en alltmer
begränsad kommersiell service då den används av färre människor. Den
offentliga servicen används av hela befolkningen i Näsby. På grund av
detta har affärer blivit färre både i antal och i sortimentutbud.
Kommunen anser att utbyggnaden på Näsby fält är en av de
grundläggande förutsättningarna till att centrum skall kunna behålla
och utveckla sin kommersiella service. Boendes köptrohet är en
avgörande faktor för serviceutvecklingen. Boende bestämmer genom
sitt val av inköpsställen omfattningen av den kommersiella servicen
på längre sikt i stadsdelen, anser kommunen.

Nu växer intresset för etablering av småskalig verksamhet inom
Näsby. Kommunen har avsikt för att stödja dessa intentioner. (Näsbys
fördjupad ÖP, 2001)
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Gemensamma parker och rekreationsområden
Näsbys gröna struktur används av såväl barn,

ungdomar som vuxna och ger de boende gemensamma
förutsättningar för upplevelser. Det gröna skapar
möjligheter till lek, spel, promenad, samvaro och
naturupplevelser. Utöver de ekologiska och kulturella
aspekterna har det gröna också en social funktion.
Näsbys grönstruktur utgör Näsbys gröna mötesplats för
boenden.

Boende och bebyggelse
Näsby har en unik bebyggelse- och boendemångfald. Bostäder av olika typer och

upplåtelseformer har gett möjlighet till att många olika människor med olika förutsättningar kan bo
i området. Mångfalden höjer områdets kvalitet och är en potential till snabbare utveckling. Den gör
också att området som bomiljö kan bli mer spännande att bo i.

En väl fungerande stad, eller stadsdel, karaktäriseras av mångfald och variation. Detta kan inte
planeras fram utan måste växa fram under lång tid. De speciella stadskvaliteterna uppstår i en
tättbebyggd stad/stadsdel, där husen har varierande ålder och lägenheterna varierande storlek. Detta
leder till stora skillnader i hyror och därmed också i befolkningens åldersmässiga och sociala
sammansättning. Det måste finnas lokaler för andra ändamål än boende. Mångfalden och variationen
kräver att bostäder blandas med butiker, restauranger, hantverkslokaler, biografer med mera. En
sådan stad/stadsdel är också en trygg plats. Tryggheten växer fram ur att människor ständigt är i
rörelse på gator och torg. Närvaron av andra innebär att den ”offentliga blicken” ser vad som försiggår,
vilket ger en social kontroll. (Elander & Åquist, 2001)

Föreningslivet
 Näsby är en föreningsrik stadsdel. Det finns ca 16 olika föreningar, både invandrar föreningar och
idrottsföreningar, som innefattar aktiviteter för alla ålder. Tyvärr finns det inte en nätverk mellan de
olika föreningarna. Kommunen har tidigare försökt, genom ett projekt, att skapa dialog och samarbete
mellan dessa föreningar. Kommunens insats var mycket uppskattad av alla. Föreningar vill se en
fortsättning på kommunala insatser i området tills föreningarna själva kan bibehålla och utveckla
kontakter med varandra.

Barn i Näsby
I Näsby bor ca 6000 människor varav 3600 personer bor i Gamlegården och resterande i övriga

Näsby. Gamlagården är det barn- och ungdomrikaste bostadsområdet i Näsby med genomsnitts
ålder på ca 35 år.
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Högskolans betydelse för Näsby
Högskolan har en positiv påverkan i första hand på Kristianstad. Olika undersökningar visar

att det går bättre för städer med högskolor än det går för städer utan. Högskolan, skapar genom
utbildning och kompetensutveckling, förutsättningar för etablering av högteknologiska verksamheter.
Högskolan kan komma att spela en stor roll för ungdomarnas framtid. Högskolan är en möjlighet
för Näsbys barn att fortsätta att utbilda sig utan att flytta från staden. Högskolan kan också genom
sin inspiration göra barn och ungdomar målmedvetna. Att komma in och studera på högskolan kan
leda till att barnen får ett alltmer målinriktad tillvaro. Högskolan kan också bidra till att Näsby får
en högre status och därmed blir en attraktivare plats att bo på. Högskolan har stor betydelse inte
bara för Kristianstad utan för hela nordöstra Skåne, enligt Näsbys fördjupad översiktsplan. Högskolan
har ca 380 ordinarie anställda och ca1000 timanställda. Högskolan är både arbetsplats och stimulator
för forskning och näringsliv.

Kommunens planer att bygga bostäder på Näsby fält
Efter nedläggningen av P6 köpte

Kristianstad kommun förutom nuvarande
högskolan hela den återstående delen av P6.
Det inköpta området omfattar totalt 590 ha
varav 460 ha land och 130 ha av Araslövssjö.
Kommunen vill genom sitt inköp, dels trygga
utbyggnadsmöjligheterna både för bostäder
och för högskolan, dels kunna skydda och
utveckla det stora naturområdet. (Näsbys
fördjupad ÖP)

Själva byggandet av området väster om
Näsby motverkar inte en god social kontakt
mellan Näbys innevånare. Det kan till och
med bidra till att området berikas och
mångfaldigas ytterligare av både boende och
bostäder. Nya bostäder kan generera andra
verksamheter och service till Näsby.
Kundunderlaget kommer att höjas och det
kan ha positiv effekt på Näsbys offentliga
och kommersiella centrum. Men det
förutsätter att Näsbyborna är med och
påverka planens utformning och innehåll.
Valet är huvudmannens. Det nya planerade
området kan komma att fungerar både som
länk och barriär mellan boende. Bostäder på
Näsby fält kan skapa en barriär mellan nuvarande Näsby och naturområdet. Det blir ett längre
avstånd ut till naturen på grund av att det byggs på nuvarande naturmark. Naturområdets yta minskar
medan antalet användare ökar. Trafikmängden kommer att öka på en del av lokalgatorna.
Befolkningsunderlaget för handel och service ökar. En exploatering av området i form av bostäder
kan motiveras med att ett bostadsbehov finns och att den nya bebyggelsen till stor del kan utnyttja
befintlig infrastruktur. Området är bra beläget i förhållande till bland annat högskolan.

En förstärkning av gång- och cykelbansnätet ger ökade möjligheter att på ett säkert sätt förflytta
sig utan att använda motordrivna färdmedel.



Vy över knutpunkten mellan Näsby och stadens centrum, tagen österifrån

Vy över knutpunkten mellan Näsby och stadens centrum, tagen norrifrån
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Näsbys förbindelse med Kristianstad

Avståndet mellan Näsby och stadskärnan är inte mer än några minuter med bil. Det känns ändå
att Näsby ligger avskild från och utanför staden. Mellan stadskärnan och Näsby ligger ett
arbetsplatsområde och järnvägar. Offentligheten tar slut i den mellanzonen och därmed den naturliga
kontakten mellan staden och Näsby. Närmaste infarten från staden till Näsby går över en bro som är
krångligt utformad. Knutpunkten har ingen estetisk värde. En eventuell omflyttning av
järnvägsstationen från centrum till södra Näsby, kan fungera som en knutpunkt.  Stationen bör
placeras och utformas på så sätt att den fysiska integrationen av Näsby och centrum förverkligs. De
befintliga döda ytorna i den zonen bör använda till verksamheter och bostäder. Staden skall kunna
fortsätta och knytas till Näsby på ett naturligt sätt. Det kan betyda mycket för inte bara Näsby utan
hela stadens utveckling.

Ett nytt stationsområde skulle kunna bli en knutpunkt mellan Näsby den övriga staden. Det
kan öka känslan av samhörighet och överbrygga avstånd.



Kvaliteter ur ett
ekologiskt
perspektiv

I den här delen av arbetet kommer Näsby att studeras
utifrån en ekologisk synvinkel. Studien riktar sig

främstpå det befintliga områdenas kvaliteter och på
möjligheten att stärka dessa.



Ekologisk syn på mellanstaden

Inledning
Det är inte enbart under vår tid som ämnet hälsosam och miljövänlig stad diskuterats. På slutet

av 1800- talet och under första hälften av 1900- talet var det miljöproblem på en annan nivå än de
som råder idag som krävde åtgärder. Då var det sanitära olägenheter, dålig hygien och brist på sol,
ljus och frisk luft som diskuterades. Träd, parker och planteringar blev tillsammans med
trädgårdsstadsideal och funkisidéer några av den tidens lösningar. Nutidens problem är ofta diffusa
och gränslösa. Det handlar om hur vi genom vårt sätt att leva påverkar luft, vatten, mark samt djur-
och växtliv på ett så negativt sätt att det på lång sikt kan förstöra förutsättningarna för mänskligt liv.
Miljöproblemen är globala frågor samtidigt som det handlar om betydelsen av den enskilde individens
medvetenhet och delaktighet i ett skapande av en god livsmiljö för en hållbar utveckling.

I det här avsnittet kommer Näsby/Gamlegården att studeras utifrån en ekologisk synvinkel.
Studien riktar sig främst till att titta på det befintliga områdenas kvaliteter och på möjligheten att
stärka dessa. Men först kommer ett avsnitt om ekologi, miljöbalken och stadsbyggnad.

Ekologi vad är det
Ordet ekologi kommer från det grekiska oikos, hus, boning, och logia som betyder lära. Ekologi

är vetenskapen om de levande organismerna och deras samspel med omgivningen.
Inom sociologin används begreppet ekologi för att skildra sambandet mellan sociala kriterier

och rumslig organisation, t ex hur en viss socialgrupp fördelar sig över olika stadsdelar. I antropologin
används begreppet dels för att visa hur ett socialt eller kulturellt system är anpassat till de risker,
begränsningar och resurser som är inbyggda i dess naturliga omgivning, dels för att skildra hur
vissa individer och sociala grupper utnyttjar nischer i det ekonomiska och politiska systemet.
(FOCUS, 2000)

Regeringens mål
Sveriges regerings miljömål är att uppnå en hållbar utveckling där vi inte ska äventyra

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Vi måste därför vara varsamma
med vår miljö. Dels med vår närmiljö dels med miljö i ett vidare perspektiv som omfattar en
hushållning med jordens ändliga resurser. För att nå hållbarhetsmålet måste alla, inte enbart politiker
och myndigheter, känna till miljöfrågorna. (Lindvall & Myrman, 2001) I regeringens
miljövårdsproposition föreslås delmål, åtgärder och olika strategier för att uppnå miljömålen. I
utvecklingen av mellanstadens områden är det bland annat följande punkter som är viktiga, ett
varierat utbud av bostäder, service, arbetsplatser och kultur ska skapas så bilanvändandet minskar.
Transporter ska förbättras och miljöanpassade, värdefull bebyggelse ska identifieras och bevaras.
Utveckling och bevarande ska ske av vatten och grönområden i och i anslutning till tätorten.
Energianvändningen ska effektiviseras och förnybara energiresurser ska prioriteras (Andersson,
2001)

Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Den samlar all miljölagstiftning i ett och samma

lagverk. Den har ett övergripande angreppssätt och är anpassad till internationell miljörätt. Det
övergripande målet, är som det står i den inledande paragrafen , ”att främja en hållbar utveckling”.

Tillämpningen av balken enligt 1 kap.1§ innebär att:
-Människors hälsa och miljö skall skyddas mot skador och andra olägenheter
-Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas.
-Den biologiska mångfalden skall bevaras
-Mark- och vattenområden skall användas så att en ekologisk, social, kulturell och
 samhällsekonomisk långsiktlig god hushållning tryggas.
-Återanvändning och återvinning av uttjänta varor och produkter skall främjas liksom andra
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 åtgärder som främjar kretsloppet av varor, energi och andra produkter.
Miljöbalken gäller för var och en, oavsett om man är näringsidkare eller privatperson.

(Rubensson, 2000) Det här ställer ett kunskapskrav på alla människor. Alla måste vara medvetna
om hur man på bästa sätt skyddar miljön och upprätthåller en så god ekologisk balans som möjligt.
Sverige har satt upp 15 miljömål som alla är lika viktiga. Men i det här avseendet, i arbetet med
mellanstaden och Kristianstad är det några som särskilt bör nämnas. Frisk luft, Grundvatten av god
kvalitet, Levande sjöar, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö.

Frisk luft är viktig för människans hälsa dels för att må bra och trivas i den nära miljön dels för
den globala miljön. Grundvatten av god kvalitet Kristianstad ligger på en grundvattendepå av stor
betydelse. Grundvattnets kvalitet får inte försämras genom exploatering av mark eller av annan
påverkan. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vi, även om vi har en rik tillgång
på vatten, värnar om dess kvalitet. Levande sjöar och myllrande våtmarker är två viktiga miljömål
för Kristianstads del då staden är anlagd på en liten ö i en å och är därmed belägen mitt i ett
vattenrike. God bebyggd miljö är ett miljömål som innebär många olika saker i vår närhet, som till
exempel en minskning av trafikbullret. Den byggda miljön ska vara trivsam samt ge en
skönhetsupplevelse. Det ska finnas ett varierande utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
Alla människor ska ges en möjlighet att leva ett så rikt och utvecklande liv som möjligt.
Samhällsstrukturen bör utvecklas så att omfattningen av dagliga transporter minimeras.
Kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara. Man ska värna om natur- och grönområden i
närområdet. Till dessa områden ska det vara god tillgänglighet så att behovet av lek, rekreation och
lokal odling kan tillfredställas. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Transporterna
anpassas så att skador på stads- eller naturmiljö begränsas. Användningen av energi, vatten och
andra naturresurser ska vara effektivt och miljöanpassat, först och främst ska förnyelsebara
energikällor användas. (Miljöbalksutbildningen 2000)

Vikten av ett ekologiskt samhälle
Flera olika saker kan tillsammans föra oss en bit på vägen mot ett hållbarare samhälle. Det är

viktigt att värna om kvalitativa grönområden i våra städer. Grönområden, parker etc. bidrar till att
stärka den ekologiska mångfalden samtidigt som de även har stor betydelse för vår hälsa och
välbefinnande. Träden i staden bidrar till en renare luft, de dämpar vindar och utjämnar
temperaturskillnader. Mark, som inte är hårdgjord, infiltrerar nederbördens vatten. Grönområden
och parker är viktiga för barns lek, för picknick, idrott och andra sociala aktiviteter. En stunds
promenad i en park får oss att varva ner och sänker puls och blodtryck. Grönska och trädgårdsmiljö
har även en god inverkan på äldre och sjuka. För att stimulera vårdtagarna anläggs numera
lättillgängliga trädgårdar vid äldreboende och sjukhem.  (Lindvall & Myrman 2001)

Hur kan vi nå en hållbar utveckling
Stadens struktur och storlek kan ha en betydelse för hur den fortsatta ekologiska

stadsutvecklingen kommer att se ut. Det finns olika teorier om vad som anses vara en bra stadsstruktur.
Tät eller gles. Stor, mellanstor eller liten. Det finns nog ingen paketlösning för framtidens hållbara
stadsutveckling, en anpassning till stadens befintliga struktur är nödvändlig.

Speciellt svenskt är den glesa och gröna staden. Med den finns både för- och nackdelar.
Gleshet kan ge möjligheter- nära kontakt mellan stad och land, utrymme för olika ekologiska

lösningar kan därmed finnas. Gleshet med grönska är viktigt för luftrening, klimat och biologiskt
mångfald. Men en gles stad kan ha problem som långa avstånd för transport, bilberoende med
mera. Den glesa mellanstaden kan fungera som ett komplement till den täta centrala staden.

Den kompakta staden framhålls dock av många som en tänkbar lösning på stadens miljöproblem.
I en kompakt stad ökar närhet till stadens alla olika former av verksamheter och service. Täthet
förbättrar möjligheten till god kollektivtrafik då kundunderlaget finns mer koncentrerat. Men en
kompakt stad utan inslag av grönstruktur är inte av godo för vare sig människors fysiska och psykiska
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hälsa eller för den biologiska mångfalden. Att grönstrukturen är viktig och bör behandlas likvärdig
med bebyggelse och infrastruktur i den kommunala planeringen har blivit en vanligare ståndpunkt.
Insikten om grönstrukturens betydelse växer. Det gör även kunskapen om att kunna bibehålla, skapa
och utveckla stadens grönstruktur. Tillsammans kan boende, företagare, föreningar, politiker och
tjänstemän utveckla den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållfastheten i staden.
Nätverk är viktiga för att skapa en bred plattform för stadens utveckling och en förståelse för vikten
av en miljövänlig livsmiljö. Det finns många exempel på hur staden kan förtätas. Staden tomrum
fylls med nya byggnader, tomma lokaler och oanvända industriområden får nytt innehåll.
Hamnområden fylls med attraktiva bostäder. Samtidigt som det talas gott om en tät stadsstruktur
sker det en utglesning av staden. Trafiken kräver större utrymmen, nya handelsområden och
upplevelsecentrum byggs i stadens periferi. Den moderna informationsteknologin kan förändra
stadens funktioner. Lokalisering av arbetsplatser kan ske på ett nytt sätt, när arbetet inte är lika tids
och platsberoende som tidigare. Det relativa platsoberoende bidrar till att städerna blir knutpunkter
i ett nätverk. (Elander, 2001)

Miljövänligt boende och ”grön planering”
Hur ser det miljövänliga boendet ut? Ekobyar har varit och är ett sätt att visa att det går att lösa

ett boende på ett ekologiskt sätt. Det är inte troligt att ”ekobyboende” är bästa sättet att planera för
en hållfast stadsutveckling. Enligt bland annat Hans Bjur är ekobyarna exklusiva och vi har varken
tid eller råd att frångå våra existerande samhällsbildningarna som utgångspunkter i vår planering.
Ekobyarna kan däremot användas som exempel och som verkstäder där ändamålsenliga tekniker
kan utvecklas. För att uppnå en hållbar miljö, måste man utgå från den existerande boendemiljön,
se dess möjligheter och använda sig av en situationsanpassad teknik. En integrering av sociala och
kulturella förutsättningar i planeringen är nödvändligt. Kartläggning av bebyggelse, transporter,
infrastruktur, grönområden med mera bör ske så man kan ta tillvara och utveckla den stadsbyggd
som finns idag. Genom att skapa och utveckla befintlig grönstruktur kan den ekologiska
infrastrukturen komma till nytta för både människas välbefinnande och den biologiska
mångfalden.(Bjur, 1992) I en uthållig stad är även ett stad - land samarbete viktigt. Förutsättningarna
för att ett samhälle ska vara hållfast är en flexibel bebyggelse som ger möjlighet för ett socialt liv
och där man hushållar med naturens resurser och har en fungerande kollektivtrafik. (Brucht,1992)

Det finns flera synpunkter på hur en ekologisk anpassad stad ska se ut för att vara fungerande.
Krister Wiberg anser att staden ska vara indelad enligt ett skalsystem. Den största skalan är själva
staden, en stad på 45000-60000 invånare. Under den står distriktet med ca. 5000- 7000 inv.
Kvartersgruppen är nästa steg på skalan med ett boendeantal på ca. 1000 personer. Den lägsta
skalenheten är kvarteret där det bor ca. 250 personer. I den ekologiskt anpassade staden finns de
flesta av de livsnödvändiga funktionerna i den minsta enheten, kvarteret. Kvarteret ska vara ett
tvärsnitt av alla stadens aktiviteter. Bottenvåningarna kan ge plats för olika verksamheter. Gården
ger plats för samlingslokaler, verkstäder, brunn, bastu och motion. Odling av köksväxter i växthus
och på friland är en annan av gårdens funktioner. Och naturligtvis är gården till även för lek. Genom
att ge förutsättningar för lokala och integrerade system med korta distanser, samverkan och
flerutnyttjande kan vi uppnå stabilitet och säkerhet i staden. (Wiberg, 1993)

Folke Günter forskare och systemekolog anser att den nuvarande koncentrationen av människor
i stora städer strider mot de ekologiska principerna. Günter förespråkar en ruralisering av städer
med ca 50 000 inv. och större. Dessa städer måste successivt integreras med jordbruksbygden Det
här kan ske på många olika sätt men det är viktigt att kontaktytan mellan staden och det försörjande
jordbruket ökar. Det här kan uppnås inom en tidsperiod på ca 50 år. Uttjänta byggnader i stadens
centrum tas bort och lämnar mark för hantering av dagvatten och gråvatten. Antalet boende i centrum
minskar och nya enheter skapas i stadens periferi. (Günter,1993)

I den ekologiska planeringen kan det vara på sin plats att visa på sambandet mellan grönområden
och god hälsa. Det finns belägg för att grönområden gör oss friskare. Att vistas ute i parker och
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naturområden stärker hälsan. Undersökningar visar tydligt att desto mer omväxlande stadens parker
är desto mer används de. Den visar även att de som har möjlighet att se grönska under sin arbetsdag
mår bättre än de som saknar utsikt. Uteplats som tillhör bostaden har stor betydelse för hur stressade
människorna är. De som inte har någon uteplats alls är mest stressade. Lite mindre stress känner de
som har balkong. De som har tillgång till någon form av egen täppa för odling är minst stressade.
Uteplatsen har ungefär samma betydelse för hur trötta de boende känner sig. De som har
odlingsmöjligheter får uppleva mera grönska, de får även mera motion. Konstigt nog är det de som
har odlingsmöjligheter som vistas mest i stadens parker och grönområden. Det är alltså inte de dom
saknar uteplats som kompenserar sitt behov av grönska med att använda parker och naturområden.
Studier har också gjorts om hur utevistelse påverkar barn och gamla. Grönska ger många positiva
effekter på motorik, inlärning och välbefinnande och äldre kan få tillbaka gamla funktioner. Det här
kan vara möjligt tack vare att naturen och många av dess funktioner finns nedärvda i våra minnen.
(Grahn, 1992)

Egenskaper som stimulerar till olika aktiviteter och upplevelser, till nyfikenhet, kunskap,
 motion och rekreation är viktiga i våra parker och grönområden. Dessa egenskaper är:
-Det vilda - naturmark
-Det artrika -  mångfald av växter och djur
-Det stora, rymliga – där man inte direkt kan se ett slut
-Det rofyllda – tysthet och avskildhet
-Det lekvänliga – plats som går att utforska, kullar, träd och buskar med frukt och bär,
 vatten gräsplaner mm
-Öppna planer - för bollspel, gärna omgiven av träd och buskar som ger lä
-Festliga – musik, restaurang mm
-Kulturella – skulpturer, springbrunnar, en spegel av samhällets historia, kyrkogårdar
 (Grahn, 1993)

Exempel på miljöanpassad planering
 Ekologiska bostadshus, stadskvarter och satsningar på ekologiskt hållfasthet har förekommit

sedan en längre tid. Bostadsområdet Järnbrottet i Göteborg är ett exempel på hur man redan 1986
satsade på en boendemiljö utifrån ett mänskligt och ekologiskt perspektiv. Med solvärme, växthus
och odlingslotter. Det har under åren genomförts en hel del olika ekologiska projekt. Många
kommuner vill kalla sig en ekologisk kommun, företag blir miljöcertifierade  mm. Det har pågått
och pågår även nu projekt av olika slag där miljön är i fokus. Som exempel kan nämnas Malmö där
den hållbara staden står i fokus i Lindeborgsprojektet Den oslagbara staden. Där arbetas det för ett
robust grannskap. Augustenborg i Malmö är en stadsdel där man genom miljötänkande skapat en
attraktiv boendemiljö. Bo01 är ett av de senare projekten där målet är att bygga en energisnål och
miljöanpassad stadsdel. I Umeå finns ett unikt kvarter Green Zone, ett kretsloppsanpassat kvarter
med bilanläggning, butik, vägrestaurang med mera. Programmet för kvarteret omfattar så väl
byggprocess som drift. Sunda material har använts i byggnaderna och tomt med växter och damm
har utformats för att kvarteret ska kunna fungera som ett kretslopp. Man använder även solenergi,
och återanvänder värmeenergi. (Stadsbyggnad nr 2 -2001) Till grön planering bör även begreppet
stadsbondgård och 4H gård nämnas. Stadsbondgårdar är något som är vanligt förekommande i
Holland. I Sverige finns Aspö gård i Skövde. Den ligge ca 4 km från centrum och drivs av det
kommunala bostadsföretaget AB Skövde bostäder. På gården finns djur och det odlas spannmål och
grönsaker. Skolor och barnomsorg använder gården i sin undervisning. Men det finns även andra
verksamheter, varav en del endast är för hyresgäster i bostadsbolaget. Ett stort friluftsområde med
motionsanläggningar finns runt gården. I Sverige är det annars 4 H organisationens gårdar som
medverkar till den pedagogiska verksamheten där de uppväxande generationerna får en inblick i
vad djur och natur kan ge. 4H har gårdar bland annat i Kalmar och Uppsala. I vår exempelstad
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Kristianstad har nyligen bostadsområdet Österäng fått en upprustning i syfte att skapa en ekologisk
och attraktiv boendemiljö. Ett öppet dagvattensystem ger liv till gårdsmiljöerna, inglasade balkonger
och loftgångar spar på energi för uppvärmning. På söderväggarna har solceller monteras etc.
Kommunen arbetar för övrigt med miljöfrågor i ett brett perspektiv.

Miljöfrågor är de intressanta
För att uppnå ett hållbart samhälle måste alla få en möjlighet att medverka i planeringen. En

framtidsmiljö, där ett kretsloppstänkande och hushållning av resurser eftersträvas är målet att utveckla
och bevara naturen och den biologiska mångfalden. Hur resonerar då den enskilde individen,
företagaren, politiker, skolan, myndigheter och förvaltningar?

Hos människor i allmänhet finns ett otal olika sätt att se på miljöfrågor. Allt ifrån de individer
som endast tänker på sin egen bekvämlighet och tror att andra kan lösa miljöproblemen genom
olika tekniska lösningar, till de personer som är starkt engagerade i någon förening eller miljörörelse.
Många har en vilja att bete sig miljövändligt, handla ekologiska varor, bojkotta miljöskadliga
produkter och så vidare. Steget kan dock vara långt från kunskapen och viljan till att en ändring i
handling och beteendemönster sker. Anna-Lisa Linden beskriver i sin bok Människa och Miljö
förhållandet mellan levnadssätt, ideal livsstil och förverkligad livsstil, hur de samspelar med varandra.
Det finns även en social ohörsamhet som påverkar detta samband och individens livsstil. När
individen har ändrat livsstil och lever miljöanpassat så har hon passerat genom ett värdesystem.
Första nivån, värderingsnivån infinner sig då individen erhållit kunskap, då bearbetats estetiska,
materiella etiska och metafysiska värden. Synsättet förändras i attitydnivån. Där förändras
ståndpunkten till intressen, smak, principer och övertygelser. Så småningom kommer man till
handlingsnivån där konsumtionshandlingar, stil, moraliska handlingar och handlingar av övertygelse
förändras. Efter den här processen har livsstilen förändrats. (Lindén1994) Det här tar tid och det är
viktigt att alla får kunskap om miljön och vad det finns för möjligheter att påverka samhällets
hållfasthet.

Hos företagen har miljömedveten ökat under senare år. Miljöskandaler är ingen bra reklam.
Många vill miljöcertifiera sitt företag. Det ger både god PR och en möjlighet att bidra till en hållfast
utveckling. Det verkar som engagemanget hos politikerna följer konjunkturen, vid högkonjunktur-
stort miljöengagemang men vid lågkonjunktur får inte miljöfrågorna samma utrymme. Det finns
många olika organisationer och föreningar som är engagerade i miljöarbetet. Naturskyddsföreningen
och Världsnaturfonden är ett par av de stora organisationerna. Det finns även intresseorganisationer
som till exempel hyresgästföreningen, scoutförbund, fältbiologer och andra lokala grupper som
engagerar sig i olika miljöfrågor. HSB, Riksbyggen och ett antal andra bostadsföretag och
byggentreprenörer integrerar miljöarbetet i sina program.

I Förskolan och skolan pågår olika miljöaktiviteter. Och EU:s gröna flagga (en utmärkelse
som visar att man medvetet genomför ett handlingsprogram för en bättre miljö) är något som blir
allt mer eftertraktat. Hos olika myndigheter och förvaltningar ökar miljöarbetet och i många
kommuner har man långtgående miljöprogram.

Det finns många olika sätt att arbeta med det lokala miljöarbetet. Kommunalt miljöarbete
genom Agenda 21 är ett. En dialog bör föras med medborgarna när det gäller energisparåtgärder,
sopsortering, användning av kollektivtrafik med mera. Det är viktigt att beslut om genomförande
sker så nära de berörda som möjligt. Lokala investeringsprogram (LIP) är ett stöd till miljöförbättrande
åtgärder som medför en effektivisering av användning av energi och andra naturresurser.
Investeringsstödet gäller mellan 1997 och 2003. Enligt Habitat Agendan är boende och
inflytandefrågor viktiga för det hållfasta samhället.

Ekologi

60



Kristianstads miljöpolicy
Hur arbetar man med miljö i Kristianstad? Har det dominerande bostadsföretaget någon

miljöpolicy? Hur ser Näsbys ekologiska och miljömässiga förhållanden ut?  Vad behövs för att
stärka Näsby ur en ekologisk synvinkel?

En arbetsgrupp bestående av en företrädare per parti representerat i fullmäktige har gjort en
utredning om långsiktlig avfallssortering. Förslag till långsiktig avfallsstrategi för Kristianstads
kommun, som man kallar ”Sveriges bästa avfallshantering”

Målen skall nås genom att EU:s avfallshierarki följs vilket innebär hantering i följande
prioritetsordning.
1. Återanvändning (produkter används flera gånger; ex returglas)
2. Återvinning (material används flera gånger; ex engångsglas)
3. Energiutvinning (genom rötning och förbränning av material)
4. Deponering

Källsortering skall vara genomförd i hela Kristianstads kommun senast 31 december 2004.
Detta innebär stegvis införande under åren 2002, 2003 och 2004.

Det arbetas för att Kristianstad ska bli en fossilbränslefri stad, biogas produceras i en anläggning
utanför staden. Hämtningsfordonen för avfallsprodukter skall på sikt använda biogas eller annat
miljövänligt drivmedel. Kommunen har nyligen fått ett EU pris för sitt arbete med ett program på
kommunnivå för en anpassning till förnyelsebara energikällor. (www.kristianstadkommun.se 2001)

Kommunens Agenda 21- arbetet
Agenda 21- arbetet ska vara knutet till de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna som

Rio-konferensen kom fram till. Arbetet inom Kristianstads kommuns förvaltning med Agenda 21-
frågor skall år 2010 vara så självklart att den största delen av Agenda 21-arbetet kan ske utåtriktat
mot företag och allmänhet. För att det framtida Agenda 21- arbetet ska bli konstruktivt och väl
förankrat i hela organisationen är en gemensam värdegrund nödvändig ”det hållbara Kristianstad”
är ett begrepp som behöver klargöras.

Det viktigaste funktionen som Agenda 21-kansliet har är att sprida information, både internt i
kommunen och externt till medborgarna. Allmänhetens miljöforum, är en nystartad aktivitet med
syfte att genomföra en föreläsningsserie med ”allmänheten” som målgrupp.

Agenda 21 kansliet har och ska medverka i olika projekt i kommunen som till exempel ”I
staden utan min bil 22/9 2001”och ”Ren stad - grön stad”. Man stöder även demokratiarbetet för
grupper som har svårare att göra sin röst hörd tex. ungdomar. En samverkan sker med ungdomsrådet
i Kristianstad, med byalag och olika föreningar

Agenda 21-arbetet har allt sedan starten färgats av miljöaspekter. Där behövs fortfarande mycket
arbete för att uppnå förändring mot det uthålliga samhället, attitydförändringar inte minst.
”Naturskolan” och ”Ren stad - grön stad” exempel på fungerande ”verktyg” att uppnå syftet. ”Grön
Flagg-arbetet” är ett  arbete med miljöcertifiering av förskolor/skolor. I dagsläget är 35 av ca 100
skolor och förskolor med i arbetet.

 Många företag håller på att införa miljöledningssystem.
Ett område som är nytt inom Agenda 21 är arbetet med jämställdhet och social rättvisa. Det är

av stor betydelse att fördomar mot minoriteter och utsatta grupper i samhället måste minska om vi
ska nå ett hållbart samhälle. Agenda 21 bör arbeta med integration av invandrare, samverka med
socialförvaltningen i frågor rörande olika utsatta grupper i samhället som bostadslösa, ensamstående
mödrar etc. (www.kristianstadkommun.se 2001)
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Fastighetsägare, ekologi och miljötänkande i mellanstaden
Bostadsföretagen kan arbeta på många olika sätt när det gäller miljöfrågor. Kristianstads

dominerande bostadsföretag har en miljöpolicy med en bred omfattning. Miljöarbete innebär allt
från markförhållanden till materialval i bostäder etc. När det gäller nybyggnation är det många
parametrar som bör uppmärksammas. Hydrologiska, geologiska och biologiska aspekter ska
tillsammans med en anpassning till platsens kulturmönster och klimat gett hållfast bostadsbestånd.
Allt byggande och boende innebär uttag av jordens resurser. När huset byggs används energi och
råvaror. Under husets livslängd skall det värmas upp, underhållas, renoveras och kanske byggas
om. När huset till slut måste rivas så bör så mycket som möjligt kunna tas tillvara i ny produktion.
Under byggnadens livstid ska åtgärder mot en överförbrukning av vatten, el med mera finnas.

Hushålla med material, inte riva i onödan och återanvända byggmaterial samt minska
förekomsten av elektriska och magnetiska fält är några hushållningsåtgärder. Vid analyser av s.k.
”sjuka hus”-problem diskuteras ofta förekomsten av olika emissioner i syfte att försöka förklara
problem hos dem som utnyttjar lokaler i husen. Genom åtgärder inriktade på förändring av
emissionstillstånden försöker man minska problemen hos de drabbade.
Använd försiktighetsprincipen, dvs. välj bara material som säkert inte är skadliga, naturliga material
som ej är allergiframkallande.

Avloppssystem skall rena avloppsvattnet så bra som möjligt samt vara anpassade till användarna
på platsen. Utnyttja möjligheterna till rening av avloppsvatten i mark, med växter, i dammar, i
rotzonsanläggningar eller med resurssnåla, lokala, mekaniska system.
Ta till vara näringsämnen i urin och slam då så är lämpligt.
Regnvatten kan samlas i bäckar eller dammar, ev. kan det efter rening användas till tvätt och
bevattning eller att spola toaletter. Markytan bör göras genomsläpplig så att regnvatten infiltreras
direkt. Utnyttja möjligheterna att kompostera och odla för att minska avfallsmängden och få
avsättning för restprodukter.

De flesta av ovanstående ambitioner gäller vid nybyggnation men används så långt som det är
möjligt i det befintliga bostadsbeståndet. Det fortlöpande underhållet av lägenheter och den yttre
miljön är viktig för att öka livslängden på bostadsområdena. Det är en del av arbetet för en hållfast
utveckling. Välskötta områden blir attraktivare och invånarna blir mera rädda om dessa och förstörelse
minskar. När hyresgästerna trivs minskar omflyttningen. Även det minskar slitaget. Försök görs
med att låta hyresgäster på bottenvåningar få en egen täppa utanför sin balkong för odling. Ett
system för lokalt omhändertagande av dagvatten har  anlagts i ett bostadsområde. Varje
bostadsområde har sin egen fastighetsskötare som man kan vända sig till och olika former av
grannsamverkan håller på att utvecklas.

I en stad som Kristianstad som ligger mitt i ett vattenrike och på landets största
grundvattenreservoar är det kanske extra viktigt att skapa en vattenmedvetenhet både hos
samhällsplanerarna och hos lokalbefolkningen. Det finns inget som säger att det är ett samband
mellan gott om vatten och god vattenkvalitet. Medvetenhet om vattnets kretslopp kan betraktas ur
fyra planeringsperspektiv; vatten för växtproduktion, vatten som försörjnings bas, vatten som
landskapselement och vatten som transportör av substanser. För oss ”vanliga” människor är det
främst som landskapselement som vattnets egenskaper framträder och blir förståbara.
Samhällsplaneringen har en har här en uppgift att visa vattnets betydelse för olika ekologiska,
tekniska och socio- ekonomiska relationer. Genom att få en förståelse för vattnets kretslopp och hur
lätt föroreningar kan sprida sig kan man förhindra onödiga föroreningar. (Planera för en bärkraftig
utveckling Byggforskningsrådet  Hur skapa ett vattenmedvetande i samhällsplaneringen? (Castensson
& Gustafsson, 1993)
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Näsby
Näsby beskrivs utifrån de boendes synvinkel men även från de intryck jag fått genom studier

och besök i området. De boende i Näsby har fått svara på ett antal frågor, en del har varit längre
samtalsintervjuer som har genomförts med boende och näringsidkare i Näsby samt
föreningssamordnare/projektledare. Som utvalda grupper har skolklasser på mellanstadiet, Näsby
IF ungdom och fritidsgårdsbesökare fått svara skriftligt på frågor. Svaret skulle beskriva området
med ett fåtal ord.

Beskrivningen av Näsby och frågorna utgår från nedanstående nyckelord,
Läge: Tillgänglighet, natur, förhållandet till centrum och till den övriga staden, fritidsaktiviteter,
Service: Dagligvaruhandel, hälso- och sjukvård. Äldreomsorg, skolor, barnomsorg, post och

bank
Miljö: Fysisk - Social – och Ekologisk miljö

De boendes syn på Näsby
Läge: Bra läge nära både till naturen och till den övriga staden. Näsby ligger avskilt från

staden. Det är en tydlig gräns mellan olika stadsdelar i Kristianstad, gränser har alltid funnits.
Gränserna är inte alltid så synbara men upplevts från både de boende i området och från andra
Kristianstadbor. Det finns även gränser inom Näsby. Det är främst Gamlegården som upplevs som
en del för sig själv. Många säger att man kommer ifrån Näsby vid frågan på var man bor. Näsby har
en väl fungerande kollektivtrafik och det är lätt att ta sig till centrum. De boende är mycket nöjda
med läget invid Näsby fält, ett naturområde som är mycket uppskattat. Det är inte heller långt till
andra naturområden.

Service: Gamlegårdens centrum är unikt. Det finns inget liknande i Kristianstad. Folk från
olika delar av staden kommer hit. Det finns en ganska bra service men det skulle kunna vara ett
bättre utbud då det finns lediga lokaler. De boende tycker inte att lokalerna borde få stå tomma utan
har många förslag på verksamheter som skulle kunna finnas där. Man upplever miljön på det lilla
innetorget som stökig, då det inte finns några gällande regler för hur ytorna används. Man tror att
bostadsföretaget inte bryr sig om hur det ser ut och hellre har tomma lokaler än att hyra ut dessa till
en lägre hyra. För övrigt är servicen bra med bra dagis och skolor.

Ett större utbud av affärer är något som både äldre och unga Näsbybor önskar sig.
Kollektivtrafiken fungerar bra. Det är tätt mellan bussturerna och det går bussar dygnet runt. De
yngre Näsbyborna vill att det ska byggas ett badhus och bättre skolgårdar och lekplatser

Miljö:
Fysisk: ett bra bostadsområde med bra lägenheter. Men det kan vara svårt att få en stor lägenhet

om man vill byta bostad. Det finns gott om parkeringsplatser och nära till busshållplatser. Cykel
och gångbanor finns men behöver kompletteras. De flesta av de tillfrågade vill inte att det ska
byggas några bostäder väster om Stridsvagnsvägen. Anledningen till det är många. Näsby blir genom
en exploatering av Näsbyfält mera avskilt från naturen.

Man är rädd för att det ska bli ett nytt storskaligt område, vilket man inte vill ha. Gamlegården
har inte så gott rykte och man vill inte ha ett liknande problem. Andra är rädda om det naturområde
som finns att det ska bli för stort slitage på det.

Social: Det bor många invandrare i Näsby (särskilt i Gamlegården). På grund av arbetslöshet
mår många inte bra. Det finns föreningar men dåligt med lokaler där man kan träffas. Det är inte
några problem att vistas ute under någon tid på dygnet. Områdets utomhusbad är attraktivt och
besöks under sommaren av barn från hela Näsby.

I Gamla Näsby fungerar kontakten med grannar på samma sätt som i de flesta andra
villastadsdelar. Man känner varandra till utseendet hälsar och småpratar. En del umgås med varandra
men de flesta håller sig på sin tomt.

De yngsta som svarat på våra frågor tycker att Näsby är ett bra område att bo i. Det finns

Ekologi

63



många kompisar främst om man bor i Gamlegården. I Gamla Näsby är antalet barn mindre.
Fritidsgården är den främsta mötesplatsen för yngre Näsbybor. Det kan vara lite läskigt på kvällen,
bråk, mopedkörning och fulla människor förekommer.

Ekologi: Stadsdelen är grön och fin och ligger nära naturen. Det kan vara lite skräpigt ibland,
men inte värre än på andra platser. Det finns goda möjligheter för fritid och rekreation, bassängbad
på sommaren, fotbollplaner och idrottshall. Naturliga promenadstråk, områden för fågelskådning,
fiske mm. finns tillgängligt. Gårdarna i Gamlegårdsområdet ser lite olika ut och man anser att det
märks vilket intresse fastighetsskötaren har för sitt arbete. Det är närmiljö, trivsel och hälsa som är
huvudtankarna i frågor om miljö. Det är viktigt att det är rent och välskött. Det är lika viktigt med
en god miljö i och runt Gamlegårdens centrum som på gårdar och i parker. Fritidsgård/föreningar
har tillsammans startat en deckarklubb för barn där man bland annat uppmärksammar hur närmiljön
ser ut. Skolorna har undervisning om ekologi och miljö inom Oä-ämnet men arbetar inte speciellt
med projekt inom Näsby eller med att miljöcertifiera sin skola.

Vad vill Näsbyborna göra med sin stadsdel
Det är viktigt att alla hjälper till att hålla Näsby fint. Bra miljö och ren luft är viktigt. Det kan

man få genom ” att prata med yngre och äldre generationer” uttrycker sig en boende. Mindre
biltrafik skulle förbättra miljön. Det skulle också vara bra om det planterades mera träd och blommor.
Flera lokaler där man kan träffas, ha fest med mera är viktigt. Miljön skulle bli bättre om det fanns
någonstans att vara. Använd lokalerna i centrum som står tomma till mötesplatser eller affärer.
Centrums allmänna ytor måste förbättras. Förslag från boende är att byta ut den ”konstiga” konsten
som barn använder som klätterställning (från vilken de ofta ramlar och slår sig) till något trevligare,
lekredskap för barn, vatten och växter. De yngre vill helst se att det fanns ett inomhusbad i Näsby.
Mera träd och mindre buskar, flera papperskorgar och mindre mopeder skulle förbättra miljön
anser de yngsta. Skolorna är bra men skolgårdarna är tråkiga. Där behövs mindre asfalt och mera
träd.

När samrådsmöte gällande byggnation av bostäder väster om Näsby skulle hållas kom ca 400
personer. Man måste skjuta upp mötet och ordna annan lokal. Det visar en del av vad de boende
tycker om sitt läge, man vill bo nära naturen.

Näsby, en kompletterande inventering
Parallellt med intervjuer av boende i Näsby har jag gjort en egen studie av området genom

besök och studier av diverse material. Jag utgår här från samma nyckelord som i samtalen med
boende i Näsby.

Läge: Näsby är en stadsdel som ligger avgränsat från staden. Det finns klara avgränsningar i
form av arbetsplatsområden, järnväg och trafikleder. På Näsbys västra sida finns ett stort naturområde
Näsby fält, i norr avslutas staden och stadsdelen mot öppen jordbruksmark.

Service: I Näsby finns en grundservice, med möjlighet till dagligvaruhandel, post, bank skolor,
omsorg, hälsovård och bibliotek med mera. En koncentration av service finns i Gamlegårdens centrum
men service finns även spridd i stadsdelen.

De arbetsplatser, som finns i bostadsområdet Näsby, finns främst inom skola och barnomsorg.
En ny och relativt stor arbetsplats är Högskolan. Inom Näsby industriområde finns ett relativt stort
antal arbetsplatser av en traditionell typ. I arbetsplatsområdet intill högskolan är det arbetsplatser
med en högteknologisk inriktning.

Miljö
Fysisk: Bostadsbebyggelsen i Näsby kan delas upp i två huvudgrupper Gamla Näsby och

Gamlegården.
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I Gamla Näsby kan man se hur drömmen om eget hem bidragit till att villaområden här, liksom
på många andra håll, har växt upp i städernas ytterområden. Tomtpriser avgjorde placeringen och
när tomtpriserna ökade i stadskärnorna växte villaområdena upp allt längre från staden. I en del
områden som tex. Näsby är villabebyggelsen delvis blandad med flerfamiljshus. Gamla Näsby har
en blandad bebyggelsestruktur med god vardagsarkitektur från olika tidsperioder. Det är inte bara
en åldersblandning utan även en blandning av hustyper, allt ifrån små enfamiljshus till större villor
och flerfamiljshus. I gamla Näsby bor ca 35- 45 personer/ha. Den största koncentrerade
bostadsbebyggelsen i Gamla Näsby är Fröknegården, ett område byggt på 60- talet, med
bostadsrättslägenheter i tre- och 4-våningshus. Befolkningstätheten är ca 45 personer/ha.

Gamlegården är den del av Näsby som är beläget längst bort från stadens centrum och med en
klar avgränsning till det övriga Näsby. Området byggdes på 60- talet och ingår i vad man kallar
miljonprogrammet. Befolkningstätheten är ca 100 personer/ha Det är en storskalig bebyggelse med
ca 1900 lägenheter fördelade i bostadshus på tre – till fyra våningar som är placerade runt gårdar.
Huskropparna är sammanbyggda tre och tre med räta vinklar. Längs Näsbychaussén finns sex
åttavåningars lamellhus. Gårdarna är placerade runt ett stort gemensamt grönområde,
Gamlegårdsparken. Gamlegården omsluts av en ringled med korta matargator som sträcker sig in i
kvarteren. Det finns stora parkeringsplatser längs matargatorna och mellan ringleden och
bostadshusen.

Näsby industriområde väster om bostadsbebyggelsen har även det tillkommit under en lång
tid. Det finns ett stort cementgjuteri, som tar en stor del av området i anspråk. I övigt är det en
blandad form av verksamheter som finns i området. Den fysiska miljön i Näsby industriområde
liknar de flesta ytterområden i våra mellanstora svenska städer. Området består främst av enklare
byggnader på stora tomter där det inte har lagts någon större vikt och omsorg vid planering och
arkitektoniska kvaliteter. Som vi ofta kan se så är arkitektur och utformning mindre viktig desto
längre från centrum man befinner sig .

Även söder om Näsby finns ett par olika arbetsplatsområden. Högskolan är belägen i sydvästra
delen av Näsby och utmärker sig med sin militärarkitektur.

Social: Åldersfördelning; Gamlegården har den lägsta genomsnittsåldern i Näsby medan det
angränsande villaområde har den högsta. Inkomstfördelningen är även den fördelad på ett liknande
sätt med lägst medelinkomst i Gamlegården och högre inkomst ju närmare stadens centrum man
kommer.

Föreningslivet har bredd, men är inte särskilt känt bland de som inte tillhör någon viss förening.
Svenska kyrkan har kyrksal och församlingsgård i Gamla Näsby

Åldersfördelningen kan ha betydelse för den hållfasta utvecklingen på kort sikt då det kan ta
mer eller mindre tid att förändra värderingar, val och vanor beroende på hur
befolkningssammansättningen ser ut. Ska man till slut nå en hållfast utveckling måste även livsstilen
förändras.

Ekologisk: Näsby fält Väster om Näsby har förblivit tämligen orört genom åren. Det har sin
bakgrund i att det har varit under militärt (P6) inflytande och staden har inte haft nyttjanderätt till
marken. Områder har stora naturvärden bland annat i form av våtmarker. Stora delar av dessa
våtmarker är av riksintresse samt skyddas enligt den europeiska konventionen om våtmarker
(RAMSAR- konventionen) och uppfyller de direktiv som finns angående fågelliv och ingår i det
nätverk som består av de mest värdefulla naturområden i Europa. Området har även andra stora
naturvärden, som olika skogs typer, öppna gräsmarker, vass och videbälten. Alla naturtyperna
innehåller skyddsvärda arter.

Det är många saker som tillsammans gör Näsby fält till ett oerhört viktigt naturområde. Till
dessa faktorer hör det stadsnära läget. Näsby fält ligger inom gång- och cykelavstånd från
Kristianstads centrum och andra omkringliggande stadsdelar. Området har möjlighet att vara ett
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närrekreationsområde för hela Kristianstad. Det finns goda kollektivtrafikförbindelser till området
vilket det inte gör till andra strövområden runt Kristianstad. Man behöver med andra ord inte köra
bil för att kunna få möjlighet att vistas ute i naturen. Ungefär en tredjedel av fältet betas, men även
slåtter förekommer. I den södra delen av Näsby fält finns flera av kommunens dricksvattentäkter.

 Näsby gård ligger inom det område som varit övningsfält för P6. Gården ligger på Aralövsjöns
östra strand och används som rekreationsområde. Här finns planer hos bostadsföretaget att skapa
en allaktivitetsgård med möjlighet att till exempel duscha efter joggingturen.

Inom Näsby finns flera parkområden; Norringa parken; Hjärtebacke park och
Gamlegårdsparken. Parkerna är av olika karaktär men fungerar som grannskapsparker i området.
Norringa parken vid Högskolan består av en sydlig del där det växer mest fruktträd, en mellandel
med gräsmattor omringade av stora lövträd och en del med ett tätare bestånd av stora lövträd.
Hjärtebacken park ligger mitt i Näsby och sammanbinder två villaområden med varandra. Det finns
gott om träd och buskar som är fruktbärande vilket är bra för fågellivet. Parken knyter ihop den
grönstruktur som trädgårdarna bildar med varandra. I parken finns en stor rund bollplan och en
lekplats. Gamlegårdsparken är belägen i norra Näsby, mitt i Gamlegården. Parken består till största
delen av stora öppna klippta gräsytor. De planterade träden är av poppel och andra snabbväxande
arter. Man kan klart och tydligt se att de tre parkerna är anlagda under olika tidsepoker med skilda
stadsideal. Alla är representativa för sin tid. Ur ekologisk synpunkt kan det dock vara befogat med
en del förändringar som skulle kunna stärka den ekologiska mångfalden. I Näsby finns även ett
stort antal trädgårdar, ett flertal små lövträdsdungar, alléer och planteringar längs gaturummen. I
Gamlegården och Fröknagården finns det större bostadsgårdar med vegetation i form av träd, buskar
och gräsmattor.

Skolgårdarna domineras av hårdgjorda ytor, mindre gräsområden och relativt få träd. På
daghemmens gårdar är växtligheten mera varierad, bland de olika trädarterna finns även äppleträd.
På gårdarna i Gamlegården finns mycket buskar, en del snabbväxande lövträd och prydnadsträd. I
anslutning till varje kvarter finns stora asfalterade parkeringsplatser  Mellan Näsby och Näsby
industriområde finns ett brett stråk genom vilken en genomfartsled, Snapphanevägen, går. Stråket
består till största delen av klippta gräsmattor träd och buskar. Även inom industriområdet finns en
del grönska i form av buskar och träd. Näsby försörjs genom det kommunala VA- nätet dit
dagvattensystemet i området också är anslutet. Sydöstra delarna av Näsbyfält omfattas av särskilda
bestämmelser för skydd av vattentäkt.

Vad händer med Näsby idag
Kollektivtrafiken har utökat sin sträckning och turtäthet. Underlaget av resenärer har ökat

sedan högskolan etablerades i Näsby. Källsortering av hushållsavfall har påbörjats. En del av
villaägarna komposterar sitt avfall, då främst trädgårdsavfall. Avfallet går till kommunens sopstation.
Organiskt avfall rötas, glas, papper mm forslas vidare till andra orter. Kommunen arbetar för att bli
en fossilbränslefri stad. I ett försök att engagera barnen i miljöarbetet har en deckarklubb för
mellanstadiebarn startat, där man bland annat har sina ögon på nedskräpare. Bostadsbolaget ABK
har fastighetsskötare stationerade ute i området som ansvarar för var sin del. Det pågår en renovering
av bostäderna i Gamlegården. De boende anser att en viktig del i diskussionen om miljö och ekologi
är närmiljön. Det är viktigt att det är grönt, vackert och rent. Vid Näsby gård på Näsby fält håller ett
friluftsområde på att växa fram.

Runt Högskolan har en del ny bebyggelse växt upp under senare år. Det är främst i form av
flerbostadshus, av vilka en del är avsedda framförallt för studenter. En exploatering av ett antal
tomter för villabebyggelse har påbörjats norr om Högskolan.
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Kvaliteter i Näsby
Läge: En av Näsbys stora kvaliteter är stadsdelens läge. Närheten till staden finns samtidigt

som naturen finns lättillgängligt. Det viktigaste naturområdet är Näsbyfält som ligger i direkt
anslutning till Näsby. Där finns det stora möjligheter att uppleva ostörd natur samt vandra på anlagda
promenadstigar med Näsby gård som utgångspunkt. Näsby ligger också nära andra naturområden
norr om staden. Till centrum är det relativt lätt att ta sig med olika former av transportmedel (bil,
buss, cykel). Man behöver inte vara bilberoende för att få uppleva en natur näst intill vildmark.
Näsbys läge är också bra i förhållande till de arbetsplatser som finns med olika industriområden, en
växande högskola med mera.

Närheten till staden är bra ur ekologisk synvinkel. Korta transportsträckor bidrar till minskade
utsläpp som skapar luftföroreningar.

Service: Äldreomsorg i form av äldreboende finns i nära anslutning till Gamlegårdens centrum.
De äldre som kan bor kvar i sina hem. Det finns förskolor och skolor till och med högstadiet inom
Näsby. Dagligvaruhandel, post och bank, hälso- och sjukvård. Bostadsföretaget har ett områdeskontor
i Näsby och fastighetsskötare med ansvar för olika områden. Om man ska se detta ur en ekologisk
synvinkel är det bra att närservice finns så man inte behöver transportera sig långa sträckor för att
uträtta sina dagliga ärenden.

Miljö:
Fysisk: I gamla Näsby finns kvaliteten i form av den blandade bebyggelsestruktur med god

vardagsarkitektur från olika tidsperioder. Gamlegårdens kvaliteter ligger främst i form av de
välplanerade lägenheterna. de stora och bilfria gårdarna samt de många gång- och cykelbanorna.
Näsby centrum utgör en kvalitet för området både i form av service och på grund av sin för
Kristianstads del unika form. I stort består Näsby av en gles stadsstruktur likt andra svenska städers
mellanstäder. Gleshet kan vara dels en kvalitet men även en nackdel. Gleshet ger utrymme för
grönska, möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten, plats för odlingar i de boendes närhet.
Fördelen med gleshet kan även vara den markreserv som glest bebyggda områden kan ha i sin
besittning. En gles och grön stadsstruktur kan vara en tillgång för staden och en motvikt till den täta
stenstaden.

Social: Den blandade bebyggelsestrukturen i Gamla Näsby ger en blandad befolkning. Den
gemenskap som finns är den grannkontakt som ofta brukar finnas i villaområden. I Gamlegården
anser man sig ha en god grannkontakt, en samhörighetskänsla finns inom de olika gårdarna.

Ekologisk: Det finns mycket grönt i Näsby. I södra delen, Gamla Näsby är det främst privata
trädgårdar som utgör den domminerande grönska. Men det finns också parker och allmänna
grönområden. Det finns ett stort antal arter av trädgårdsväxter, buskar och träd. Trädgårdarna mynnar
vid ett antal gator ut i park- och naturområden vilkar ger goda spridningsmöjligheter för växter och
djur. Gator, parkeringsplatser och liknande, är asfalterade. På en del platser finns trädplanteringar
längs gatorna. I bostadsområdet Fröknegården består grönskan främst av klippta gräsmattor, träd
och mindre buskage.

Gamlegården har stora gårdar med mycket buskar och träd. Det stora gemensamma grönområdet
mitt i Gamlegården består främst av klippt gräsmatta, träd och buskar. Endast en lokalgata avgränsar
Gamlegårdens stora grönområde från naturen. Infartsvägen, Snapphanevägen, från de norra
kommundelarna till staden delar Näsby från Näsby industriområde. Längs den starkt trafikerade
vägen finns stora klippta gräsytor samt träd- och buskplanteringar. Grönområdet fungerar som en
grönkil från naturen in mot stadens centrum. Näsby industriområde består främst av hårdgjorda
ytor samt en del träd och buskplanteringar.

Näsby en del av mellanstaden
Näsby har stora potentialer som kan utvecklas. Dess läge i staden mellan centrum och landsbygd

ger området speciella förutsättningar. Mellanstaden har både en ordnad, stadslik struktur samtidigt
som det råder en viss oordning. Det finns tuktade och välansade trädgårdar och parker samtidigt
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som det också finns områden som inte är lika välskötta och som får växa mer eller mindre vilt.
Stora grönytor och stora asfaltbelagda markområden kan ge förutsättningar för ekologiskt anpassade
komplement och experiment. Det finns också möjlighet att förtäta dessa områden. Grönstrukturen
i gränszonen mellan land och stad måste behandlas med särskild omsorg. Det är viktigt att hålla
porten öppen mellan stad och land, de gröna kilarna bör bevaras och utvecklas då de är viktiga
biologiska spridningskorridorer.

Kommunala planer
Bygga bostäder på Näsbyfält öster om Näsby. Förstärka gång- och cykelbanelnätet. Diskussioner

förs om ett nytt stationsområde i Näsbys södra del.

Hur påverkar planerna Näsby
Bostäder på Näsbyfält kan skapa en barriär mellan nuvarande Näsby och naturområdet. Det

blir ett längre avstånd ut till naturen. Naturområdets yta minskar medan antalet användare ökar.
Trafikmängden kommer att öka på en del av lokalgatorna. Befolkningsunderlaget för handel och
service ökar. En exploatering av området i form av bostäder kan motiveras med att ett bostadsbehov
finns och att den nya bebyggelsen till stor del kan utnyttja befintlig infrastruktur. Området är bra
beläget i förhållande till bland annat högskolan.

En förstärkning av gång- och cykelbansnätet ger ökade möjligheter att på ett säkert sätt förflytta
sig utan att använda motordrivna färdmedel. Ett nytt stationsområde skulle kunna bli en knutpunkt
mellan Näsby och den övriga staden. Det kan öka känslan av samhörighet och överbrygga avstånd.

Sammanfattning och diskussion
Jag har inte tagit ställning till vilket område i Näsby som är det bästa utifrån en ekologisk

synvinkel. För att kunna göra det krävs en mycket noggrannare analys. Det som jag vill poängtera
här är att det utifrån en ekologisk inriktad planering går att stärka ett mellanstadsområde. Näsby
och liknande stadsområden fyller ett behov och är viktiga delar i staden som helhet. Mellanstaden
har mycket goda förutsättningar att utvecklas till hållbara stadsdelar.

Den rumsliga strukturen och miljöbelastningen är två faktorer som påverkar stadens framtid
som en hållbar stad och i mellanstaden finns förutsättning för utveckling. Där finns mellanrum av
allmän karaktär. Det finns många skäl att fokusera på mellanrummen. De kan behövas för att bibehålla
och utveckla grönstrukturen. I mellanrum finns ofta platser som busshållplatser, gator, vattendrag
och vägar där människor vistas i sitt vardagsliv. Den miljön behöver stärkas. Mellanrum behövs
även för att värna om den biologiska mångfalden.

En gles stadsstruktur kan vara nackdel ur ekologisk synvinkel främst för att avstånden blir
långa och därmed också transporter av olika slag. Det kan vara svårt att upprätthålla en god
kollektivtrafik på grund av att staden är utspridd på ett stort område. Energiåtgången till uppvärmning,
transporter, avgasutsläppen kan vara högre än i en tät stad. När nya bostäder ska byggas bör man
först se om det är möjligt förtäta befintliga områden. Hänsyn måste dock tas till den befintliga
grönstrukturen. Om man ska bygga helt nya bostadsområden måste det ske på ett väl genomtänkt
sätt så att det blir en del i helheten inte bara en nya ”bostadsöar”. Grönområden och
spridningskorridorer för växter och djur får inte förstöras utan istället förstärkas. Exploatering bör
ske där kontakten med övriga staden är god och där man kan utnyttja befintlig infrastruktur.

Gles struktur kan även vara en fördel ur ekologisk synpunkt. Det finns plats för ett lokalt
omhändertagande av dagvatten, utrymme för kompostering och annan återvinning av avfall. Gles
struktur ger även möjlighet att skapa lokala grönstrukturer och plats för odling i närområdet, vilket
är en tillgång för både människor och för den biologiska mångfalden. Den glesa stadsstrukturen
behövs även som ett komplement till stenstadens täta struktur. Parker och grönområden är inte bara
stadens lungor utan träd och buskar hjälper också till att rena luften.
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Kvaliteter ur ett
socialt perspektiv

I den här delen av arbetet kommer Näsby att studeras
utifrån en social synvinkel. Studien riktar sig främst på

det befintliga områdenas kvaliteter och på möjligheten att
stärka dessa.



Barn, natur och miljö

Inledning
Människans utveckling är beroende av miljöns möjligheter och begränsningar. Våra barn

tillbringar en stor del av sin tid i sin närmiljö, skolgårdar och lekplatser etc. Barns hälsa, trygghet
och utveckling är starkt beroende av bland annat den fysiska miljön. Det är där barnen formar och
bygger upp sina uppfattningar av livet.

Barn och deras uppväxtvillkor har aldrig varit mer i fokus än den är idag. ”Vuxenvärlden” har
goda kunskaper om barn och deras behov av bland annat en dynamisk och utvecklande närmiljö.
Barnperspektiv och barns perspektiv är nya men vanliga begrepp i dagens samhällsplanering. Men
det finns fortfarande stora brister i den fysiska miljön som direkt påverkar barnen. De oftast livlösa,
ödsliga och icke stimulerande skolgårdarna samt lekplatser i bostadsområdena är exempel på sådana
brister. Samtidigt har många av dessa skolgårdar byggts om för att öka trivsel och
aktivitetsmöjligheter. I en undersökning av hur nio skolgårdar används av eleverna före och efter
ombyggnaden visade det sig att barnens användning av skolgården inte ändrats avsevärd. I samband
med ombyggnation av gårdar försökte arkitekter tillämpa barnperspektivet i arbetet genom nära
samarbete med lärare och elever. Undersökningen visar att det  fortfarande finns kunskapsluckor.
Vi måste kontinuerligt höja våra kunskaper om barn. Vi måste också vara mera uppfinningsrika när
det gäller arbetsprocessen. Barns kunskap och engagemang måste integreras både i
planeringsprocessen och i genomförandet. (Lindholm, 1998)

Av den anledningen kommer jag att klargöra Näsbybarnens uppfattning av sina närmiljöer.
Med hjälp av insamlade material skall jag sammanfatta och analysera barnens åsikter. För att
underlätta en sammanfattning och möjliggöra den kvalitativa analysen av materialet valde jag några
nyckelord/frågor. Innan dess börjar jag med att titta tillbaka på barn och planering under förra
seklet. Jag kommer att ta upp hur vuxnas syn på barnen har förändrats till det bättre och varför
denna process måste fortsätta.

Stadens arkitektoniska estetik och dess fysiska utformning har alltid präglats av bland annat
den rådande människosynen. Genom ett ständigt sökande efter den ideala staden och försöken att
bygga sådan, ville man tillgodose människans olika behov. Människans bästa definierades dock
oftast av makthavarna, som politiker, forskare och planerare. Ord såsom medborgarinflyttande,
medbestämmande, samråd, handikappanpassning, kvinno- och barnperspektiv är inte äldre än ett
par decennier i samhällsplaneringen. Tillkomsten och tillämpningsförsöken av dessa begrepp i
samhällsplaneringen vittnar om vår utveckling och vår vilja att skapa den optimala boendemiljön
för oss alla.

Under 1900-talet växte intresset för barnen och deras uppväxtvillkor i Sverige. Vuxnas intresse
för barn växte successivt och började med enskilda frågor som berörde barn till exempel säkerhet,
trafikmiljö, skolgård, bostad och bostadsmiljö, fritidshem. Barnens uppväxtvillkor är ett
helhetsbegrepp som innefattar mängder av sådana enskilda frågor. Under 50-talet började man
lägga märke till vikten av lek och lekplatser för barnens utveckling. Bostadsmiljö och barns situation
i familjen kom till fokus under 60- och 70- talen. Under 80-talet började man forska och diskutera
om barnsperspektiv, barns delaktighet och inflyttande i planering. Den ökade kunskapen om barn
som vi fick genom olika forskningsrapporter och utredningar återspeglar sig idag i våra lagar och
bestämmelser; PBL och Tråd-92.

Under 90-talet gick Sverige genom en svår ekonomisk kris. De ekonomiska nedskärningarna
under 90-talet, som var ett resultat av den ekonomiska krisen, drabbade negativt den offentliga
sektorn. Skolor och de allmännyttiga bostadsområdena fick mindre resurser. Barns uppväxtvillkor
i den fysiska miljön var inte längre i fokus, vilket ledde till ett minskat intresse för forskning.
(Rasmusson, 1993)

Att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en
god långsiktigt hållbar livsmiljö för oss och kommande generationer, är planerarens främsta mål.
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Men vägen dit kan också vara ett mål i sig. PBL och planprocessen är planerarens främsta möjlighet
och instrument. De uppsätter huvudmålet respektive tillvägagångssättet för att uppnå det. Dessa
instrument måste användas mycket medvetet och följas noggrant. Trots allt är de bland de få
möjligheterna som finns för att förverkliga den önskade samhällsutvecklingen. En god planering
kan ske om alla berörda medborgare görs delaktiga. Det är planerarens skyldighet att med hjälpa av
relevanta lagar och planeringsprocedurer möjliggöra en riktigt dubbelriktad kommunikation med
medborgarna och se till att de kan påverka planeringen från första början. Men förutsättningar för
en god planering skapas inte enbart av staten och kommuner utan även av medborgarna. För att
lyckas skapa den hållbara boendemiljön måste vi som medborgare bland annat fortsätta att betrakta
samhällsfrågor som kollektiva frågor. Och för att behandla kollektiva frågor krävs det energi, kraft,
kunskap och insatser av samhällets alla individer, vare sig de är barn eller vuxna, kvinnor eller män,
unga eller äldre.

”Demokrati, medborgarinflytande och samhällplanering förutsätter varandra. Om inte
allas kunskaper, erfarenheter och behov tas till vara i samhällsplaneringen finns inte en levande
demokrati och utan levande demokrati löser vi inte på bästa möjliga sätt gemensamma
samhälliga planerings frågor.” (Tallhage Lönn, 2000 s.79)

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnens rättigheter som antogs 1989 utgår från att barndomen har ett

egenvärde. Barnets bästa ska alltid beaktas och att barn ska betraktas som kompetenta självständiga
individer med rätt att uttrycka sina åsikter. Barnkonventionen har fyra huvudprinciper nämligen:

-Rättigheterna i konventionen gäller alla barn utan diskriminering
-Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn
-Barnet har rätt till sitt liv och har rätt att utvecklas
-Barnet har rätt att göra sig hörd och få sin åsikter respekterade
Bestämmelser om barnens rättigheter skall tillämpas i alla samhällsplaneringssammanhang

som berör barnet. Det gäller både frågor som berör barnen direkt inom skolan, omvårdnaden och
socialtjänsten och/eller indirekt genom trafikplanering, stadsplanering och bostadsbyggande.

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse och är folkrättslig bindande för de
191 medlemsländerna som har undertecknat den. Dessa länder har skyldighet att genomföra
konventionens alla bestämmelser. FN har också ett kontrollorgan som övervakar medlemsländernas
genomförande av konventionens olika delar. Sverige är ett av de länder som har skrivit under
barnkonventionen utan att reservera sig på någon punkt. Det innebär att svenska staten är skyldig
att vidta åtgärder för att barnets rättigheter ska genomföras i Sverige. Barnkonventionen lägger
ansvaret på beslutsfattare på alla nivåer vad gäller att se till att barnperspektiv kommer i fokus och
barnet rättigheter respekteras.

Barnkonventions tillämpning på nationell nivå
Barn och ungdomar har rätt till inflyttande över sådana beslut som rör närmiljö- och

samhällsfrågor. Det gäller såväl på övergripande nivå i samhällsplaneringen som beslut på lokal
nivå som gäller den egna vardagen. Det betonar barnkonventionens 12 artiklar.

Barns egna önskningar och synpunkter ska utgöra en del av ett beslutsunderlag.
I Sverige finns en stor politisk enighet och vilja att följa barnkonventionen.
I samband med Sveriges godkännande av barnkonventionen tillkom Barnombudsmannen 1993.

Myndigheten har till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och
intressen. Barnombudsmannen tillsammans med den parlamentariska Barnkommittén (SOU
1997:116) har lagt fram förslag om behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen
successivt ska genomföras på alla nivåer i samhället. Tyngdpunkten i en sådan strategi skulle bland
annat vara ett uppdrag till kommunerna att i särskilda barn- och ungdomshandlingsprogram redovisa
hur barnkonventionens intentioner ska uppfyllas lokalt. Tonvikt ska läggas på barns och ungdomars
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inflytande. I samband med detta antog riksdagen  ”En nationell strategi för att förverkliga
barnkonventionen i Sverige” år 1997 (proposition 1997/98:182). I propositionen förslår regeringen
bland annat att:

-Barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutfattande som
  berör barn.
-Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som rör barn.
-Barnkonventionen bör på olika sätt tas upp i utbildningar för de yrkesgrupper som ska
 arbeta med barn. Kommuner och landsting bör på samma sätt erbjuda sin personal
 fortbildning.
-Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barnens bästa
 förverkligas i det kommunala arbetet.
-Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska
 utvecklas.
För att genomföra barnkonventioner måste myndigheterna beakta och tillämpa den i sin

verksamhet. Myndigheterna kan använda sig av befintliga beslutsprocesser för att integrera
barnperspektivet i sin verksamhet. Men det krävs av myndigheterna en tydlig formulering för hur
barnkonsekvensanalyserna kan föras in i arbetsrutinerna. Enligt BO är klart formulerade beslut och
dokumentation viktiga, när det gäller uppföljning och utvärdering av arbetet.

Ett kunskapsutbyte bör ske inom och mellan olika myndigheter. Det är viktigt att myndigheterna
använder sig av varandras erfarenheter. Nätverket mellan myndigheterna kan också bidra till
samordning.

Redan idag är inom vissa samhällsområden konventionens grundprinciper tillämpade i svensk
lag. Utlänningslagen och socialtjänstlagen är exempel på dessa områden. Men på lokal nivå krävs
det ändå att kommuner bygger upp ett system för att bevaka barns och ungdomars intressen och se
till att beslutsprocessen garanterar deras inflytande i planeringen. Förslår BO.

Medborgarinflytande enligt PBL
PBL tillämpas i första hand vid planering av den fysiska miljön. Plan och bygglagens

bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens människor och kommande generationer.
Medborgarinflyttande är enligt PBL en av de viktiga förutsättningarna för en hållbar
samhällsutveckling.

Inom plan- och bygglagen finns en beslutsprocess som skulle kunna garantera medborgarnas
inflytande i planarbetet. I samband med upprättande av en plan måste berörda personer ha möjligheter
till insyn och påverkan. Plan- och bygglagen reglerar:

-Hur samrådet ska gå till och vad som ska behandlas i samrådet
-Hur allmänheten informeras om planen
-Hur inkomna yttranden och synpunkter behandlas
-Vem som fattar beslut, och hur beslutet vinner laga kraft
I samband med detaljplanering ger PBL möjligheter till medborgarna (även barn och ungdomar)

att mycket tidigt, redan i programskedet delta i planprocessen och påverka planens innehåll och
utformning. I det skedet bör kommunen inte ha förutbestämda inställningar. Just i programskedet
finns goda möjligheter för medborgarna till påverkan på planen. I samrådet, efter programskedet,
har planen börjat  ta form och samråd kommer att hållas med bland annat berörda personer och
intresseorganisationer. I det skedet är det svårare för medborgarna att påverka planens innehåll.
Möjligheterna till inverkan på planens innehåll minskar ytterligare när planen befinner sig i
utställningsskedet. (Tallhage Lönn, 2000)

PBL bestämmer kriterierna för planprocessen, nämligen program, samråd och utställning. Men
hur kommunens planerare ska gå till väga för att involvera medborgarna i planprocessen har PBL
inga bestämmelser om. Det är upp till varje planerare att hitta det optimala sättet att väcka
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medborgarnas intresse för den aktuella planen. När det gäller barn och ungdomar kan det bli svårare
att nå och involvera dem i processen. De lokala tidningarna, kommunens eller bibliotekets
anslagstavla är inte rätt informationsmedel i det här fallet. Enligt Boverket måste barn och ungdomar
sökas upp på rätta platser och i rätta tider tex. i skolor, på ungdomsgårdarna, i ungdomsråden, i
föreningar, i ridhuset, vid hockeyringen eller på stadens torg. Ju större planerarens kreativitet och
fantasi är desto större är chansen att uppnå ett verkligt medborgarinflytande. (Tallhage Lönn, 2000)

Habitat II
FN-konferensen Habitat II som hölls i Istanbul 1996 om boende, bebyggelse och stadsutveckling

förutsätter bland annat medborgarinflytande för en hållbar utveckling. Människornas kunskap och
delaktighet på lokal nivå måste ligga till grund för skapandet av ett hållbart samhälle. Habitat II
fokuserar på kvinnor och barn som viktiga aktörer i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Kvinnor
och barn tillbringar mycket av sin tid i bostaden och bostadsområden och påverkas därmed mycket
av miljön. Delaktighet och medbestämmande, Familjens säkerhet, Barnvänlig hemmiljö, Goda
bostäder åt alla och Barnvänligt samhälle är bland de uppsatta målen i Habitat II.  (Tallhage Lönn,
2000)

Agenda21 och barn
1992 höll FN sin stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Vid denna konferens

antogs sammanlagt fem dokument, nämligen Konventionerna om biologisk mångfald och om
klimatförändringar, Skogsprinciperna, Riodeklarationen och Agenda 21.
Målet med Agenda 21 är att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. I Agenda 21 tas barnens rätt till
medbestämmande och inverkan på samhällsplaneringen upp. (Tallhage Lönn, 2000)

Barns roll för hållbar utveckling
Nedanstående text är en kort sammanfattning av vissa delar av Agenda 21, 25: e Artikel som

berör barnens rätt till inflytande och påverkan i miljö- och utvecklingsfrågor. Barns deltagande i
beslutsprocessen och i genomförande av program är avgörande för en hållbar utveckling.

Agenda 21, 25: e artikel handlar om barn och barnens rättigheter till inflyttande. Den
rekommenderar en rad punkter som har med barnens inflytande i samhällsplanering att göra och
uppmanar FN:s medlemsstater att följa rekommendationerna.

Enligt artikel 25 utgör ungdomen nästan 30 procent av världens befolkning. Det är viktigt att
barn och ungdomar med sina unika perspektiv aktivt deltar på alla nivåer i beslutsprocessen eftersom
den påverkar deras liv idag och innebär konsekvenser för deras framtid.

Enligt Agenda 21 bör varje land säkerställa en sund och säker framtid för ungdomar genom att
skapa en god uppväxtmiljö, en bättre levnadsstandard, och möjligheter till utbildning och arbete.
Varje land bör också främja en dialog mellan ungdomsgrupper och beslutsfattarna, regeringen. Det
bör finnas förutsättningar på alla nivåer som ger ungdomen möjlighet att komma med sina synpunkter
på regeringsbeslut.

Agenda 21 rekommenderar regeringar att på hemmaplan vidta lämpliga åtgärder för att:
-Skapa förutsättningar för samråd med och eventuellt deltagande av ungdomar av båda  könen

i beslutsprocesser på miljöområdet på lokal, nationell och regional nivå
-Främja en dialog med ungdomsorganisationer angående utformning och utvärdering av  planer

och program på miljöområdet eller utvecklingsfrågor
-Beakta rekommendationer från internationella, regionala och lokala ungdomskonferenser  och

andra fora som ger ungdomar insikter i social och ekonomisk utveckling och resurshantering vid
utformning av politiken på detta område,

-Ge stöd till program, projekt, nätverk, nationella organisationer och icke-statliga
ungdomsorganisationer för att följa upp programmens genomförande, varvid ungdomar bör
uppmuntras att delta i val, utformning, genomförande och uppföljning av projekt
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-Införa förfaranden som underlättar beaktande av frågor som berör barn inom all politik och
alla strategier för miljö och utveckling på lokal, regional och nationell nivå, inbegripet frågor om
fördelning av och rätt till naturresurser, bostäder och rekreation och bekämpning av föroreningar
och giftiga ämnen i såväl landsbygds- som stadsområden. (www.barnombudsmannen.se 2001)

Agenda 21 på nationell nivå
I juni 2000 bildades Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, med syfte att ta fram

underlag till de svenska nationalrapporter som ska läggas fram inför FN:s uppföljningskonferenser
om Habitat år 2001 och om Agenda 21 år 2002. Kommittén ska också samordna och utveckla det
lokala arbetet med Agenda 21 och Habitat agendan, som rör hållbar utveckling av städer och
bebyggelsemiljöer.

Kommitténs arbete inriktas på inflytande- och demokratifrågor, näringslivets roll i arbetet för
hållbar utveckling, kopplingen mellan Agenda 21, samhällsplanering och folkhälso- och
trygghetsfrågor.

I både Agenda 21- och Habitatarbetet har kommunerna en nyckelroll. Det är där som man kan
nå en bred delaktighet med många olika samhällsgrupper som deltar i samhällsplaneringen. På
lokal nivå kan man också utgå från de problem och möjligheter som finns i det egna närområdet.
Varje kommun måste finna de arbetsmetoder och lösningar som passar just den egna kommunen.

Barn och planering i Sverige
Barn har aldrig varit så synliga i samhällsplaneringen som de är idag. Det har varit vuxnas

uppgift att tänka och bestämma för barn. Barn betraktades inte som egna individer, utan objekt som
skall tas hand om av de vuxna. De har levt på vuxnas villkor under lång tid och i många olika
sammanhang.

Under 1900-talet fick barnen successivt allt större plats i den politiska och vetenskapliga världen.
Barnens säkerhet kom i fokus. Man ville tillgodose barnens behov och skydda barnen mot allvarliga
olyckor. Barnen stod mer eller mindre i centrum för politiska och vetenskapliga intresse, och inte
minst för de ideella och professionella barnförespråkarna. (Rasmusson, 1998)

Från 50-talet och framåt har enorma förändringar ägt rum inom den internationella
barnforskningen med Sverige i spetsen. Vuxna började lära sig om barn och att se barn som egna
personer med självklar rätt till respekt och utrymme. Den svenska barnomsorgen, skolan,
barnsäkerhetsarbetet och barnhälsovården framhölls ofta som en förebild internationellt sett.

I Sverige skedde forskning om barn och barns villkor i stadsmiljö i samband med statliga
utredningar fram till 60-talet. Forskningsarbeten präglades av uppifrånperspektiv och grundades på
den synen att barnen är ömtåliga och sårbara objekt. I slutet av 60-talet växte det fram ett nytt
barnperspektiv i Sverige. Den förändrade hållningen till barnet ledde till en rad nya forskningsprojekt
om barn och barndom i Sverige. Forskningen om barns situation och utveckling tog fart inom en
rad olika vetenskapliga områden. Då började de vuxna se på barn som egna individer. (Boverket,
2000).

Barn fick betydligt större plats i samhället som helhet. Fysiska möjligheter till lek och särskilda
skötplatser för spädbarn konstruerades i offentliga lokaler. Varuhus, bussar och tåg blev mer
barnvänliga och fritidshem och barnstugor byggdes. Men det var först i slutet av 70- talet, enligt
Bodil Rasmusson, som forskare började intressera sig för barns egna uppfattningar och upplevelser
av den fysiska miljön. Forskningen om relationen mellan barn och fysisk miljö kom därefter
successivt att alltmer präglas av ekologiska, interaktionistiska och fenomenologiska perspektiv.
(Rasmusson, 1998)

Lekplatsernas framväxt och synen på barn
Fram till 1950-talet fanns inga särskilda lekplatser för barn, utan det fanns offentliga parker

som betraktades som bland annat lekplatser. Vid utformning av parkmiljöer fanns inga tankar på
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barnen. I bostadsområdena kom lekplatsen på 50-talet. År 1963 fanns 102 lekplatser i Stockholm,
flera med anställda lekledare. Stockholms ledande position i den här frågan inspirerade i sin tur
andra kommuner i landet att börja bygga lekplatser i bostadsområdena. I början fanns ett direkt
fostrande inslag i verksamheten. Lekplatserna ansågs ha stor betydelse för barns utveckling. Barnen
betraktades som mottagare som skulle fyllas med kunskap. Därför var det tillgång till personal på
lekplatserna mycket viktigt. Handledning och stimulans av vuxna ansågs vara nödvändigt med
tanke på att barnens egen förmåga var begränsad. (Tallhage Lönn, 2000)

Vuxenvärlden och samhället ville genom ambitiösa försök skapa den goda trygga miljön för
barn. Barn har under årtionden betraktats som objekt. De har mycket sällan tillfrågats om sina
uppfattningar och upplevelser. Inte heller föräldrarna framstår som en särskilt viktig part i
sammanhanget. Tilltron till experter och den rationella samhällsplaneringens möjligheter har varit
stor. Trots alla försök gav inte lekplatserna, som var ett vetenskaplig resultat av experternas arbete,
det önskade resultat som man hade hoppats på.

Först i samband med bland annat grannskapsplanering försökte man tillämpa begrepp som
jämlikhet, samverkan och medinflyttande i planeringsarbetet. Men inte heller då såg man barnens
kunskaper som en resurs i samband med utformning av de fysiska miljön. Under 80-talet ökade
intresset för barns eget perspektiv, deras egen kultur och möjlighet till delaktighet och
medbestämmande. (Tallhage Lönn, 2000)

Idag uppfattas barndomen inom den nya barnforskningen som en social konstruktion. Det
innebär att barndomen förändras kontinuerligt i relation till ekonomiska, sociala och kulturella
förhållanden i samhället. Barns förutsättningar till utveckling är starkt beroende av dessa kontinuerliga
förändringar.(Rasmusson, 1998)

Barnens situation idag
Genom flera reformer särskilt under senare delen av 1900-talet har barns uppväxtvillkor i

Sverige förändrats till det bättre. Den allmänna ekonomiska tillväxten och bättre kunskaper om
barn har förbättrat barns villkor.Det gäller både socialt, fysiskt och materiellt. Förbättringen skedde
successivt. Levnadsvillkoren är nu generellt goda för barn och ungdomar åtminstone i förhållande
till många andra länder. Men alla barn och unga växer inte upp under goda och jämlika förhållanden.

Svenska barn har aldrig varit så heterogena, som de är idag. Många barn och unga har sina
ursprung i många olika länder och har olika färger. De lever i olika typer av familjer och under olika
sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden. Bilderna av barns tillvaro skiljer sig därför för
olika grupper. Barn är ingen enhetlig kategori. Flickor upplever sin situation annorlunda än pojkar.
Barn och unga i storstaden lever under andra villkor än barn i glesbygd.

Välfärd och hälsa
Barns välmående och hälsa är beroende av de sociala och ekonomiska förhållandena i samhället.

Barns förutsättningar och villkor är inte jämlika idag. Barn som lever under gynnsamma sociala
och ekonomiska förhållanden har bättre hälsa i nästan alla avseenden än de som har sämre
uppväxtvillkor. Avgörande fakta för barnens hälsa är möjligheten till att leva i ett tryggt och jämlikt
samhälle med goda förutsättningar för alla barn. ”Generella insatser som stöd till barnfamiljerna,
barnomsorg, skola, hälsovård och kultur- och fritidsverksamheter av god kvalitet är viktiga för
barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.” (www.barnombudsmannen.se, 2001)

Psykiska besvär ökar
Enligt BO ökar den psykiska ohälsan bland barn idag. Huvudvärk, magont, eller sömnsvårigheter

är de vanligaste besvären bland barnen. Unga människor har en ganska hög vårdkonsumtion.
Skolsyster, kurator etc. är mycket välbesökta av barn och ungdomar för få hjälp. Barn och unga
känner sig stressade i skolan. Det finns många faktorer som gör att barnen känner sig stressade. De
har tillgång till många materiella, kommunikativa och mediala produkter idag. TV och ett stort
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antal tv-kanaler, datorer, dataspel, internet, videofilmer, rörliga och batteridrivna leksaker,
mobiltelefon och inte minst allt mer organiserade fritidsaktiviteter vid bestämda tider präglar barns
vardag. Detta innebär mycket ljud, många bilder och rörelse i högt varv. Den enorma kontakten
med dessa produkter leder till ett intensivt, hektiskt tempo i barns tillvaro. Minskning av påfrestningar
spelar stor roll för den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Modern hälsovård för barn och
unga får enligt Barnombudsmannen/BO karaktären av socialmedicinska insatser.
(www.barnombudsmannen.se, 2001)

Osäker närmiljö
Det industrialiserade samhället har bidragit till att närmiljön och bostadsområden blivit

tråkigare och farligare för barn. Utvecklingen har fört med sig negativa konsekvenser. Teknologi,
mekanisering, bilism och mycket annat har lett till att barns möjligheter att röra sig fritt och
själva utforska sin närmiljö har begränsats. På grund av den osäkra miljön har en mängd
säkerhetsåtgärder tillkommit som på många sätt minskar barnens fysiska frihet.
En annan konsekvens av det teknologiserade samhällets snabba förändringar är att barns och
ungdomars delaktighet i vardags- och arbetslivet har minskat eftersom de i princip under hela sin
barndom befinner sig inom sina egna verksamheter, barnomsorg, skola och fritidsverksamheter.
Barndomen har blivit mer organiserad och barnen har ibland blivit ett slags föräldraprojekt som
ska utvecklas. Man vill hjälpa barn att ha rätt sorts intressen och rätt sorts erfarenheter för deras
framtida fritids- och jobbkarriär. Det stora informationsflödet och den allt snabbare utvecklingen
inom teknologin påverkar både barn och vuxna. Det ställer allt större krav på kompetens, som
dock inte kommer alla till del. Konkurrensen om rätt sorts utbildningsplatser är hård.
(www.barnombudsmannen.se, 2001)

Kristianstad
Enligt Kristianstads kommun började Agenda 21- arbetet i kommunen redan 1993. Många

projekt och aktiviteter har genomförts i kommunen i Agenda 21:s anda, både av ekologisk och
social karaktär. Under nittiotalet har miljöfrågor varit centrala för bland annat myndigheters arbete.
Men de sociala och ekonomiska frågorna håller på att bli aktuella. Vid toppmöten i Helsingfors
1999 och i Göteborg 2001diskuterade EU- länderna en strategi för ekonomisk, social och miljömässig
hållbar utveckling.

”Arbetet med miljöfrågorna bör stå tillbaka till förmån för andra delar i Agenda 21 som varit
undertryckta eller dåligt representerade t ex de sociala och ekonomiska frågorna, arbetsmiljöfrågorna
samt jämställdhetsarbetet.”

Kristianstad vill förstärka samarbetet mellan Agenda 21-kansliet och stadsarkitektkontoret
med syftet att lyfta fram bland annat sociala och demokratifrågor i översiktsplaneringen.

Medborgarinflytande - Projekt för hållbar utveckling i Kristianstads kommun. De senaste
åren har flera projekt/processer, som handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling,
växt fram inom kommunen. Jag har valt att presentera enbart pågående sociala projekt i Kristianstad.

Medborgarkontoret är ett steg i den lokala demokratiprocessen och syftar till att underlätta
kontakterna mellan kommunen och dess medborgare.

Demokratiprojekt i översiktsplaneringen. Stadsarkitektskontoret har under flera år arbetat med
olika metoder för att få en aktiv dialog med invånarna i den fysiska planeringen. Önnestadsprojektet
var det första projektet där översiktsplaneringen genomfördes i nära dialog med de boende. Metoderna
för att involvera allmänheten i planeringen utvecklas efterhand som man lär sig av erfarenheterna i
respektive projekt.

Framtidsprojektet syftar till att utveckla nya former för att möta äldre kommuninvånares behov
och önskemål. I projektets målsättning ligger att framtidens lösningar ska präglas av mångfald och
utvecklas i dialog med medborgarna själva.

Ungdomsråd En särskild ungdomssamordnare är anställd för att underlätta kommunikationen
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mellan ungdomar och kommunens organisation. Arbetet med att bilda ett ungdomsråd är påbörjat.
Tanken är att det skall fungera som remissinstans i ärenden som berör ungdomar.

Kristianstads håller på att göra en plan för en hållbar utveckling i kommunen. Ungdomars roll
är viktig i arbetet.  (www.kristianstad kommun.se 2001)

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet grundlades år 2001 för att fungera som en länk mellan ungdomar och

beslutsfattare i Kristianstad. Organisationen har ca 50 ungdomar i olika åldrar från nästan alla
Kristianstads 6-9 grundskolor och gymnasiet. Ungdomsrådet har sitt kontor på kultur- och
fritidsförvaltningen, där de tar emot besökare och organiserar verksamheten. Medlemmarna träffas
också på stormöten i Rådhuset i Kristianstad en gång i månaden för att diskutera och ta beslut i
viktiga frågor.

”Ungdomsrådet har skapats för att beslutsfattare vill öka ungdomars möjligheter att delta i
utvecklingen av Kristianstad kommun, och rådet kan vara en mötesplats för att skapa ett rikare
samtal mellan ungdomar och beslutsfattare.” (Ur det ungdomspolitiska handlingsprogrammet,
beslutat i kommunfullmäktige januari 2000)

Rådet har i uppdrag att vara ”remissinstans” i kommunala frågor som rör barn- och ungdomar.
Kristianstad kommun söker aktivt ungdomars åsikter om kommunens framtida planeringsprojekt
som berör just den gruppen. Ungdomsrådet har också för uppgift att uppmärksamma och stödja
olika ungdomsprojekt i kommunen, genom att dela ut bidrag till olika evenemang som ungdomar
anordnar för ungdomar i Kristianstad.

Ungdomsrådet har arbetsgrupper som arbetar aktivt för att:
-Skapa mötesplatser för ungdomar, starta upp ett ungdomens hus
-Påverka kulturutbudet i kommunen
-Elevdemokratin ska bli bättre i skolorna
-Upplysa om elevens rättigheter och skyldigheter
-Förebygga brott, droger, rasism och mobbing

Madelene Johansson som arbetar i kultur- och fritidsförvaltningen är projektledaren och har i uppdrag
att arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i kommunen. Hon är också  sammankallande
av ungdomsrådet. Rådet används av ungdomarna för att föra fram åsikter och förslag till politiker.

Urix
En annan ungdomsorganisation som aktivt verkar för att öka ungdomars möjligheter till insyn

och inflytande i planeringen i Kristianstad är Urix.
Urix (ungdomrix) är en ungdomsorganisation som bildades 1994 i Kristianstad. Urix var i

början en antirasism-organisation, men har under åren mångfunktionerat sin verksamhet.
Organisationen jobbar fortfarande mot främlingsfientlighet och rasism, men ungdomsfrågor har
fått en allt större plats i organisationens verksamhet.

 Ungdomsrix har 66 ungdomar mellan 12 och 23 år. Dessa ungdomar representerar nästan alla
högstadie- och gymnasieskolor inom kommunen. På grund av det har organisationen en ingående
insyn och kunskap om ungdomars situation i Kristianstad.

Ungdomsrix är en multietnisk organisation. Ungdomar med många olika nationaliteter och
religioner är aktiva medlemmar. I organisationen finns det en vuxen så kallad samordningsman
som sköter lokaler, finansiering med mera.

Ungdomsinflytande, IT, Arrangemang, Temadagar, och Allt som rör ungdomar på skolan
och fritiden är Urix främsta arbetsområden. Ungdomsrix har genom sina insatser och med stöd
av Kristianstads kommun skapat olika former av nätverk inom olika områden. Genom
kontinuerlig kommunikation och dialog med politiker och myndigheter lyckades organisationen
öka barns och ungdomars inflytande i samhällsplaneringen.
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Urix har för avsikt att med hjälp av alla tillgängliga kommunikationsmöjligheter skapa och
utöka nätverken mellan sig och andra ungdomsorganisationer i Kristianstad. Huvudsyftet är att
kunna, med hjälp av nätverken, fånga in olika signaler på ett snabbare och mer samlat sätt från
ungdomarna och därmed ha större möjlighet att påverka.

Nedanför kommer en lista över skolor som Urix är verksam i:
Snapphanekolan, Tollarpskolan, Parkskolan, Norretullskolan, Degebergaskolan, Sånnaskolan,

Härlövskolan, Fröknegårdenskolan, Nosabyskolan, Wäskolan, Önnestadskolan, Fjälkingeskolan,
Rönnowskolan, Spängerskolan, C-4 skolan, Österängskolan, Wendesskolan, Milnerskolan och
Söderportskolan.

Barns uppfattning av Näsby
I Näsby bor ca 6000 människor varav ca 1000 är barn under 18 år. Deras uppfattning av vad

som är kvaliteter i närmiljön är viktiga i planering av en attraktiv Mellanstad. Därför har ett antal
frågor ställts till barn och ungdomar i Näsby. Svaret på frågorna har sammanställts och redovisats i
nedanstående empiriska material. Alla människor under 18 år kallas här för barn. Med större barn
menar jag barn mellan 12 och 18 år och yngre barn mellan 7 till 12 år gamla.

Bostadsområdet
Av alla tillfrågade barn oavsett ålder, kön, social- och etnisk tillhörighet fick jag ungefär samma

respond om frågan hur de upplever Näsby på dagen. I frågan om hur de upplever området på nätterna
fick jag lite olika svar. De tog upp både positiva och negativa egenskaper av Näsby. På dagen
upplevde de flesta av barnen sitt bostadsområde som bra, lugnt, trevligt och roligt. Närheten till
naturen och de gröna ytorna var också uppskattade av somliga barn. Mindre buskar och mer fruktträd
var också en önskan från många barn, särskild från de yngre. På kvällen var det inte lika entydiga
svar. En del yngre barn upplevde bostadsområdet som läskigt, mörkt och osäkert, medan andra
större barn tyckte det var spännande och mysigt. De äldre barn tyckte till och med att det finns mer
att göra på kvällarna än på dagtid i Näsby. Kommentarer om skrik, mopeder och fulla människor
kom från yngre barn.

Uppskattade kvaliteter i bostadsområden
När det gäller kvaliteter i bostadsområdet märkte jag att etnisk tillhörighet hade betydelse för

hur stora barn svarade på den här frågan. För de flesta svenska barn var kompisar och idrottsplatser
inom Näsby det roligaste. För stora barn med utlandsbakgrund var det fritidsgården,
ungdomsverksamheter och grönområdena de främsta kvaliteterna i bostadsområdet. För större
svenska barn är det en självklarhet att vara en del av samhället. De har en naturlig och bred kontakt
med samhället. De har rutiner och vanor som har formats med hjälp av familjen, släktingar,
institutioner etc. De är redan på tåget och det gäller att bara fortsätta och åka vidare. Däremot
behöver barn med utlandsbakgrund mera uppifrån och arrangerade verksamheter. Barn med
utlandsbakgrund saknar den naturliga kontakten med samhället. Skolan och fritids fungerar som
den enda navelsträngen som knyter barnen till det svenska samhället. Deras föräldrar som egentligen
skulle kunna hjälpa dem in i svenska samhället behöver ofta själva hjälp. De har oftast varken
kontaktnätverk eller kunskap om det svenska samhället. Dessutom har många som lever utanför
samhället och arbetsmarknaden betydligt sämre både fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin tur leder
till att barnen också får sämre hälsa.

Yngre barn hade mer nyanserade eller rikare svar på samma fråga. De ansåg att det bästa med
området var kamraterna, skolan, sport och badet (en utomhusbasäng  i Gamlegården).

Mindre bra var slagsmål, bråk, fulla människor, moppar och cyklar i bostadsområdet. Några
barn i Gamla Näsby tyckte att deras område var tråkigt, med för lite barn. Gamla Näsby är inte lika
barnrikt som Gamlegården. Men orsaken till att barnen inte syns lika mycket ute beror också på
andra faktorer. I Gamla Näsby finns många enfamiljshus och husen erbjuder betydligt större utrymme.
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Utemiljön ger däremot inte många möjligheter till barn för att leka. Alltså, kombinationen av stort
hus och sämre möjlighet till lek i utemiljön gör att barnen i Gamla Näsby stannar hemma oftare än
barn i Gamlegården.

Barnens dagligrum
I frågan om rörelsemönstret hos Näsbys barn, återspeglar sig de större barnens etniska tillhörighet

ganska tydligt i svaren. De flesta barn med utlandsbakgrund väljer att stanna kvar i bostadsområdet
och dess närmiljö, såsom lekplatsen, skolan, fritidsgården och så vidare. Det finns undantag förstås.
De svenska barnen däremot har en betydligt större rörelsemönster. Deras naturliga mötesplats är
stadscentrum vid Mac Donald. De deltar också i olika arrangerade aktiviteter som är placerade på
olika platser i Kristianstad. De får skjuts av föräldrar till inbokade aktiviteter. Mina insamlade data
(intervjer, enkät) visar att barn med utländska föräldrar som bor i som jag kallar för ”svenska
bostadsområden”, har samma vanor och levnad- och rörelsemönster som svenska barn. De har
oftast bättre ekonomisk situation, umgås med svenska barn, har samma fritidsaktiviteter som svenskar
barn och deras dagligrum är identiskt med svenska jämnåringar.

De yngre barnen håller sig oftast vid bostadsområdet, där de bor. Gårdar och lekplatser inom
bostadsområdet och fritidsgården är mest besökta av yngre barn. Samtidigt påstår de att det händer
att de besöker övriga Näsby. De rör sig fritt över hela Näsby och det känns som om det inte finns
några fysiska och mentala hinder för dem. Men många går inte till ”Gula huset” eller ”spökhuset”
som det också kallas. P6, nuvarande Högskolan, var också ett område som man inte besöker.

Barnens förslag till förändring
Precis som i föregående fråga märkte jag hur barnens svar skiljde sig från varandra. Förslagen

är beroende av hur många timmar olika barn spenderar  i bostadsområdet. Barn som är mycket ute
och leker har större kännedom om bostadsområdet. Det gör att deras förslag är mer nyanserade.
Dessa barn bor ofta i Gamlegården. I dessa områden är lägenheterna oftast små i relation till många
av familjernas storlek. Det finns inte tillräckligt med utrymme för lek inne i lägenheterna. Och
samtidigt har bostadsområdenas utemiljö stora gröna fria ytor som kan ge barnen möjlighet till lek.
På grund av föräldrarnas sämre ekonomi har de inte möjlighet att delta i olika aktiviteter som kostar
pengar och/eller är placerade i andra delar av staden.

Den här gången kommer jag att indela barnen, både yngre och äldre, till två kategorier, nämligen:
1- Barn som har bostadsområdet och dess närmiljö, som dagligrum.
2- Barn som har diverse aktiviteter, spridda i Kristianstads kommun och därmed betydligt

större rörelse mönster.

Yngre barn tillhör till den grupp som ofta håller sig kvar runt bostaden. De är mera observanta,
erfarna och samtidigt har de ett betydligt större behov av en trivsam, spännande, trygg och säker
bostadsmiljö. De upptäcker kvaliteter och brister i bostadsområdet i praktiken och genom individuella
erfarenheter.

Det finns en stark relation barnen emellan. De träffas ute, inte bara på gårdarna, utan även vid
Näsby centrum, på fritidsgården och på fotbollsplanen mitt i Gamlegården för att göra saker
tillsammans. Dessa mötesplatser och dess utformning och skick har stor betydelse för barnen. Skräp,
hundbajs, asfalt, bilar och moppar samt avgaser på lek- och mötesplatser är några av barnens
vanligaste klagomål i och i anslutning till mötesplatserna.

Om barnen själva fick bestämma skulle de bygga badhus (ett mycket vanligt svar). Det skulle
finnas mera blommor och fruktträd, mindre buskar, flera lekplatser (kreativa lekplatser), flera
papperskorgar, bättre belysning, bättre gårdar framförallt vad det gäller skolgårdarna och flera affärer.

Större barns förslag till förändring är fokuserad bara på ett par områden. De vill ha flera mötes-
och aktivitetsplatser. De vill gärna att bostadsområdet blir bilfritt.

Dessa förslag vittnar om vilka behov just dessa barn har. De är inte lika rädda som de yngre
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barnen. Buskarna försämrar inte utblicken lika mycket för dem. De stickiga buskar sticker de inte
lika ofta! De sitter inte heller och leker i sandlådor med hund- och kattbajs i!

Barns framtidstro om Näsby
Barnens tilltro till samhället och till bostadsområdet Näsby är en fundamental förutsättning

för barnens utveckling. Barn som medverkar, trivs och växer i säkra, trygga samt spännande
bostadsmiljöer kännetecknar en hållbar samhällsutveckling.

Genom att komma i kontakt med olika händelser och aktivt bearbeta dem skaffar sig barnet
konkreta erfarenheter. Barnen omvandlar upplevelser och erfarenheter till kunskap som kommer
att utnyttjas för förståelse av vad som händer i samhället och möjligheter att bygga upp en helhetssyn.

De flesta barn som bor i stadsdelen Näsby, bor i delområdena Gamlegården och Fröknegården.
I Gamlegården bor de flesta barn med utlandsbakgrund.

Svaren på frågan hur Näsby kommer att se ut om 5 till 10 år, är antingen positiv eller negativ.
En del av barnen svarade inte på frågan eller svarade vet ej.

Det är intressant att lägga märke till att de flesta barn med utlandsbakgrund hade svarat positivt
på frågan. De trodde att Näsby kommer att bli finare och bättre i framtiden. Däremot trodde nästan
alla svenska barn att Näsby kommer att bli sämre. Husen blir äldre och området blir skräpigt. Hur
kan man förklara den negativa inställningen till Näsby hos de flesta svenska barnen? Genom de
första frågorna som jag ställde till barnen fick jag intrycket att de flesta barn trivs och är nöjda med
Näsby och de trodde att genom vissa åtgärder kan Näsby bli en mycket bra plats för boende. Jag
hade förväntat mig att få ett mera positivt svar från, inte bara barn med utlandsbakgrund, utan även
från svenska barn. Tyvärr hade jag inte möjlighet att ställa ytterligare frågor till dessa barn för att få
veta varför de inte tror på Näsbys framtid. Jag kan själv inte heller ge en vetenskaplig förklaring till
deras respond, men det går att spekulera. Jag tror att de svenska barnens syn återspeglar samhällets
inställning till Näsby. De har en bredare kontakt med det övriga samhället genom föräldrarna,
massmedia etc. Det förs ibland diskussion om Näsby runt köksbordet eller hemma hos släktingar
eller när föräldrar diskuterar sina planer för framtiden. Jag anser att deras svar på denna fråga
återspeglar samhällets, inte barnens framtidstro till Näsby.

Önskade alternativa bostadsområden
Yngre svenska barn var lite fantasifulla av sig. De ville bo antingen i villor eller flytta till

Kalifornien, Sidney, London, New York, etc.
Yngre barn med utlandsbakgrund ville antingen flytta till sina hemländer eller till större

städer som Göteborg, Malmö och Stockholm.
För större barn med utlandsbakgrund var inte hemlandet lika aktuellt längre. De ville precis

som större svenska barn bo antingen i större städer eller i stadscentrum. Att bo i villor var också
ett vanligt svar från större barn oavsett deras social- och etniska tillhörigheter.

Några individuella intervjuer med vuxna
Att klargöra barnens uppfattning om Näsby är mitt huvudsyfte. Men jag har även gjort enskilda

intervjuer med vuxna för att studera reflektionerna även från de vuxna. Jag ville veta vilka frågor
som är väsentliga för dem. Det var intressant att veta om det fanns likheter mellan barnens och
vuxnas uppfattning om Näsby. Utan att ha ställt någon fråga till de vuxna som direkt berör barnen
i Näsby ville jag veta om de själva tar upp barnfrågor i intervjun. Intervjun med de vuxna skedde
inte i form av frågor och svar utan den gav möjlighet till en öppen diskussion. Genom att studera
vuxnas reflektioner över barnens situation i Näsby kan man se hur vuxnas barnperspektiv liknar
barnens perspektiv på Näsby.

De vuxna precis som de små är i allmänhet nöjda med bostadsområdet. De tar upp både positiva
och negativa egenskaper med Näsby och anser sig veta vad som bör göras för att förbättra
boendemiljön på Näsby ur olika perspektiv. I deras uttalande kan man hitta några nyckelord som
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mer eller mindre är gemensamma för samtliga intervjuade, nämligen: medborgarinflytande,
mötesplatser och verksamheter. De anser att de har förslag till förändring men att ingen lyssnar på
dem.

De och deras förslag tas inte på allvar. De anser att Näsby behöver mötesplatser som verkar
och värnar om sociala kontakter boende emellan. Etablering av verksamheter anses också vara en
akut behov för Näsby. Och de tycker att kommunen bör skapa förutsättningar för etablering av små
verksamheter i Näsbys centrum. Det finns fysiska förutsättningar för det men den politiska viljan
anses inte finnas. Boenden vill gärna förstärka områdets kvaliteter och göra Näsby till en
boendevänligare och välfungerande stadsdel. Deras förslag, precis som barnens, baseras på en rad
kunskaper som framkommit ur individuella erfarenheter i området. Endast genom att förstärka
boendes inflytande i planeringen kan en önskvärd och hållbar utveckling möjliggöras.

Här nedan kommer en punktvis sammanfattning av intervjun med de vuxna.

Boende i Näsby
·Är inte född i Sverige
·Nöjd med boendet och bostadsområdet. Vill flytta till en 4:e på nedre botten för det finns
  ingen hiss där han bor (hans fru har problem med ryggen). Problemet är att det inte finns
   några lediga större lägenheter.
·Har bra kontakt med grannarna, både svenskar och invandrare.
·Bra gårdar och grönområden.
·Området är OK, men många boende mår inte bra. De som inte arbetar sitter hemma och
 ”pratar med väggarna, de är deprimerade”. Det saknas platser där  man kan träffa andra.
·Centrum behöver förnyas, det är för få affärer - flera affärer ger mer folk. Centrum har för
 dyra lokaler, därför är en del tomma.
·När barnen ska spela fotboll måste jag köra dem till andra platser. Här finns ingen
 fotbollsförening.
·Övriga delar av Näsby besöker han inte- promenerar inte – ”kör bara bil”.
·Känner ingen som studerar på Högskolan, men vet att det bor studerande i bostadsområdet.
·Anser att han inte kan påverka sin boendemiljö.
·Är medlem i kurdiska föreningen. Föreningen har ingen kontakt med andra föreningar i
 området.
·Arbetar, är ibland med sina barn i skolan.

Caféägaren
·Är inte född i Sverige.
·Har varit egen företagare länge, i Kristianstad i 8 år.
· ”Hela Kristianstad” kommer och handlar och fikar i Näsbys centrum. Både svenskar och
  invandrare.
·Centrum- inne och utemiljö behöver förändras.
·Ta bort den ”fula” skulpturen, barnen klättrar, faller och gör sig illa. Gör något fint med
  vatten, blommor och något för barnen.
·Det behövs ”regler”, är irriterad över hur omkringliggande affärer ställer ut sina varor på
  allmän plats, det blir trångt och skräpigt.
· I området för övrigt behövs det mera saker för barnen.
·Gårdarna är ganska bra- gröna, men en del gårdar är i dåligt skick.
·Det finns dåligt med gemensamhetslokaler, som man kan hyra eller låna för fester och annat.
·De tomma lokalerna i centrum måste kunna användas. Där kan många småbutiker få plats.
  Problemet är hyran och ABK. Han anser att bostadsbolaget inte lyssnar på idéer och
  förslag.
·Pizzerian ska öppna i intilliggande lokal. Den ska ha möjlighet att vara öppen både in i
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 centrum och ut mot p-platsen.

Besökare i Näsby
·Näsby är uppdelat i flera olika områden, men Näsby är ändå Näsby. Området ses som det
  ligger ”utanför” och avgränsat från staden.
·Ett kännetecken som folk utanför Näsby anser sig ha på området är att det finns många
  invandrare där.
·Näsby har goda kommunikationer, bussarna går ofta och dygnet runt.
·Högskolan är bra för Näsby på sikt.
·Högskolan är ett positivt inslag i Näsby och med sitt läge skapar den en mellandel mellan
  Näsby och staden.
·Näsby centrum behöver förnyas.
·Det finns inget liknande centrum i Kristianstad.
·Tomma lokaler skulle kunna användas till samlingslokaler, butiker eller annan service.
·Näsby har stora förutsättningar att bli ett bra område.
· I Näsby finns ”hela världen” - en stor resurs som borde tas tillvara.

Boende i området svensk
·Från Helsingborg. När han flyttade till Kristianstad blev det Näsby för att det var lätt att få
  lägenhet där. Har sedan flyttat tre gånger men velat vara kvar i Näsby.
·Trivs bra. Bra lägenheter och utemiljö och bra grannar.
·Bor hellre i ett område med många invandrare än i ett område med ”bökiga” svenskar.
·Mycket bra miljö med mycket grönt.
·Det är inga problem att vistas ute vare sig på dagen eller på natten - man kan vistas ute
  obesvärat. De rykten som finns är överdrivna.
·Om det händer något här står det i tidningen. När det händer samma sak i stan är det ingen
  som reagerar.
·Centrum ser ut som det gör på grund av snålhet - idéer har det funnits många av - i de
  tomma lokalerna har tex. socialförvaltningen kunnat flytta in, eller BVC eller något annat.
  Av olika anledningar som ekonomi, hälsovårdsnämnden mm så står lokaler tomma.
·Det kommer folk från övriga Näsby hit för att handla.
·Många är noga att ”visa att man tillhör gamla Näsby, även de som bor i Fröknegården som
  är byggt samtidigt med Gamlegården hävdar att de bor i Gamla Näsby.
·Det finns ett problem mellan föreningar, de har ingen kontakt med varandra. Kontakten
  mellan föreningarna och de boende är också dålig. Man sluter sig inom sin krets. De
  boende vet inte var man ska vända sig om barnet exempelvis vill spela fotboll eller något
  annat.
·Svenskan är det gemensamma – annars är språket en barriär.
·Lokaler och platser att mötas på är viktiga.
·Området kommer troligen inte att förändras så mycket på tio år. Det kommer troligen att bo
  många invandrare här även i fortsättningen.

Vuxen på Näsby skola åk F- 5
·Bor i Näsby. Det gör även några av de andra lärarna på skolan.
·1995 var 45% invandrarbarn på skolan.
·2001 är 80% invandrarbarn på skolan.
·Man arbetar för att integrera olika grupper med varandra.
·Arbetar med olika projekt om tex. sitt hemland som man sedan redovisar för varandra.
  Kanske visar upp något från sitt land, folkdräkt, mat eller annat.
·Arbetar med kamratstödjare. Varje klass utser två kamrater ur klassen som man har
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  förtroende för. De barnen kan man gå till om man har problem av något slag som man inte
  vill gå direkt till en vuxen med. Varannan vecka träffas kamratstödjarna och några vuxna
  på skolan för att prata om läget. Om det är något speciellt som kommer upp under tiden
  kan naturligtvis barnen komma direkt till någon vuxen. Kamratstödjarna kan vara en
  kontaktlänk mellan elever och vuxna när det behövs. Problemen upptäcks oftare nu och
  hinner inte bli så stora innan kontakten med de inblandade tas. Näsbyskolan arbetar för att
   få en bättre kontakt med föräldrarna. Man ser föräldrarna som en viktig del i skolarbetet,
   men har ännu inte lyckas komma dit man vill så man arbetar vidare med detta genom
   möten och olika aktiviteter.
·Genom att integrera barn från olika kulturer med varandra visar man på likheter och
  olikheter. Man hoppas på att kunna stärka relationen mellan olika nationaliteter och kulturer
 och på det sättet skapa ett bättre klimat mellan invandrare och svenskar. Man hoppas mycket
  på barnen och ser det som en förmån för de svenska barnen att få växa upp i en
  mångkulturell stadsdel. Man borde snarare tycka synd om de barn som växer upp där det
  inte finns några invandrare alls.
·Eleverna flyttar i årskurs sju till Fröknegårdsskolan som även den ligger i Näsby. På den
  skolan finns musikklasser dit elever kommer från hela staden.

Sammanfattning och diskussion
Precis som vuxna påverkas små barn i högsta grad av all slags miljö den sociala, den fysiska,

den ekologiska eller en kombination av de alla tre. I den delen av mitt arbete, nämligen idéförslag
till förstärkning av Näsbys kvaliteter med inriktning på barn, kommer jag att ta upp barnets förhållande
till den fysiska miljön i Näsby. Mitt val grundar sig på den analys av insamlade data från Näsbys
barn, som presenterats i detta avsnitt. Genom enkäter sökte jag barnens uppfattningar av Näsby
som bostadsmiljö. Tillfrågade barn reflekterade över den fysiska miljön i Näsby. De var mycket
medvetna om områdets fysiska kvaliteter, men också dess brister. Barnen pratade om skolgårdar,
bostadsgårdar, lekplatser, belysning, biltrafik, mötesplatser, badplatser, skötsel, aktiviteter etc.

Näsby, som en bra boendemiljö, godkändes av både barn och vuxna. Nästan alla trivdes i
området. När det gäller barnens trivsel i bostadsområdet, krävs det dock konkreta åtgärder som
förstärker de befintliga kvaliteterna och höjer barnens trivsel i Näsby. Större, tryggare och mer
stimulerande lekplatser, bättre skötsel av offentliga platser, mera belysning, mindre buskar, mera
träd, barnvänligare skolgårdar, säkrare mötesplatser och mera aktiviteter är exempel på de akuta
förändringar som barnen anser bör prioriteras. De få ungdomsaktiviteter som arrangeras av
kommunen verkar ha stor betydelse för Näsbys barn. Åtminstone för barn som tillbringar mycket
av sin tid i bostadsområdet. Aktiviteter bör ske kontinuerligt, för barnen uppskattar dessa insatser
oerhört mycket. Aktiviteterna har direkt positiv inverkan på barnens utveckling och hälsa. Arrangerade
aktiviteter och temadagar fungerar som tillfälliga kompletteringar av de bristfälliga skol- och
bostadsgårdar för barnen. Skolgårdar ger ofta en känsla av ödslighet och livlöshet. Asfaltsplan med
bollplank och några buskar dominerar bilden av skolgårdarna. De är varken stimulerande för lek
eller fantasi. Dessa gårdar är inte ens användbara för alla sorters barn. Flickor och pojkar använder
skolgårdarna eller utemiljön överhuvudtaget på lite olika sätt. Pojkar spelar mer fotboll och innebandy
samt deltar i laglekar på skolgårdar och i bostadsområden, om det finns utrymme för det. Flickor
pratar, sitter och går omkring mer, både på skolgårdar och i bostadsområden och blir därmed mer
beroende av bostadsområdet än pojkar. Pojkar bygger kojor och konstruerar saker. Däremot använder
flickor miljöer som redan finns. Buskar blir kojor och en kulle blir ”Mount Everest”. Stora och små
barn utnyttjar också gårdarna på olika sätt. Små barn gungar och leker i sandlådor och större barn
klättrar i träden och jagar bollar. Om det finns ett naturparti intill skolan är det ofta dit barnen söker
sig. De söker sig där som finns olika höjder och gropar, äppelträd. (Norén-Björn et al, 1993)

Det saknas mycket i bostadsorådenas utemiljö för barnen idag, såsom äventyr och upplevelse.
Vi vuxna eller föräldrar försöker på olika sätt kompensera utemiljöns upplevelsemässiga brister
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genom utflykter till naturen, stadens bondgårdar eller till äventyrslekplatser. Vi vill få barnen att
uppleva det som de saknar. Barn behöver säkra, naturliga och stimulerande lekmiljöer och skolgårdar
för att ska kunna få nya intryck av och utvecklas.

Lekmiljöer ger förutsättningar och/eller sätter gränser för barns framtida möjlighet att kunna
känna och tänka. Om vardagsmiljön inte bjuder på nya intryck blir troligen även nätverken av
begrepp och andra föreställningar torftigare, mindre utvecklade och nyanserade. En miljö som
upplevs som mångtydig och oavslutad, kan barnet omvandla och åstadkomma förändringar i,

handgripligen eller i fantasin. Skolgårdar måste ge utmaningar och trygghet till alla barn i olika
åldrar med olika förutsättningar och prestationer. (Mårtensson, 1993)

Det finns inte bara ett recept för hur skolgårdar och bostadsområdens närmiljö bör utformas.
Barnen är inte en enhetlig grupp. Flickor, pojkar, små och stora, barn med olika sociala och etniska
bakgrund är exempel på olikheten inom gruppen. Olika barn har olika behov och ställer olika krav
på miljöns innehåll och utformning. Genom att lära känna barnen och deras behov av stimulerande
och upplevelserika lekmiljöer, och förstå hur leken och platsen hänger ihop, får man ledtrådar till
hur man skapar betydelsefulla platser.

Det har blivit vanligt att lärare och elever lägger fram idéer och önskemål om vad som ska
finnas på skolgården vid ombyggnad av skolgårdar. Arkitektens uppgift blir att ordna önskemålen
till en fysisk helhet. Men resultatet av en sådan process blir inte alltid det önskvärda, och barnen
använda inte ombyggda skolgårdar på ett annat sätt än tidigare. Om barnen är med i hela processen,
det vill säga i både planering och genomförandet av förändringsarbetet, blir resultatet betydligt
bättre. Genom att barnen deltar i arbetet skapas ansvarskänsla hos barn. Resultatet av förnyelsearbetet
blir levande och personligt. (Lindholm, 1995)

Vid planering och ombyggnad av skolgårdar måste en övergripande attitydförändring ske,
både när det gäller arbetsprocessen och genomförandet. Barn och ungdomar vet något som du
som vuxen, vare sig du är politiker, planerare eller lärare, inte vet! Barn och ungdomar är
experter på sin egen miljö! Barns och ungdomars inflytande i samhällsplaneringen kan bara
förverkligas om de aktivt bjuds in och ges möjlighet att utöva sina självklara demokratiska och
medborgerliga rättigheter vid samhällsplanering. Ett sådant inflytande skulle innebära att det i
samhällsplaneringen tillförs värdefulla kunskaper som gör att slutresultatet blir bättre. (Tallhage
Lönn, 2000)

Slutsats
Boende såväl barn som vuxen, ung som gammal, kvinna som man måste trivas, känna sig

säkra och hemma i sin bostadsmiljö. Kommuner och bostadsföretagen har all anledning att lyssna
på boende och göra allt för att förbättra boendemiljön.

Konsekvenserna av att medborgarna inte upplever sig kunna medverka och påverka
utvecklingen i sin bostadsmiljö är många och kan vara förödande för kommuner och inte minst för
bostadsföretagen. Orsaker till att boende vantrivs i ett bostadsområde kan vara många och vad som
helst. Men om boende inte trivs och förlorar hoppet att kunna påverka tillvaron, börjar de flytta till
ett annat bostadsområde. Det räcker att några hyresgäster flyttar och genom sin utflyttning
underkänner bostadsområdet som en bra boendemiljö. Då går det fort och den onda cirkeln har
börjat rulla. De som har möjlighet kommer att skaffa sig bostad någon annanstans. Minskad
befolkning har direkta negativa effekter på offentlig och kommersiell service i området. Området
kommer att bebos av bara resurssvaga medborgarna och därmed bli det lättare bortglömt.
Ungdomskriminalitet kan öka och därmed dåliga rykten. Då krävs det enorma insatser från olika
håll, från alla samhällets myndigheter och institutioner för att normalisera området igen och omvandla
det till det som en gång varit, om det någonsin går att göra det.

Det krävs mycket och ständigt arbete för att förbättra eller behålla befintliga skiktet i en
bostadsmiljö. Men det krävs passivitet eller lite för att få det på knä.
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Idéförslag
Förslagen är enbart i form av idéer som är möjliga att använda

i en förnyelse och i ett utvecklingsarbete av mellanstadsdelar som
Näsby och i andra områden med liknande förutsättningar.

Förstärkningar är inriktade på barn och ungdomars närmiljö och på
ekologiska förbättringar.
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Förslag på förstärkning av Näsbys kvaliteter

Förslagen är enbart i form av idéer som är möjliga att använda i en förnyelse och i ett
utvecklingsarbete av mellanstadsdelar som Näsby och i andra områden med liknande förutsättningar.
Förstärkningar är inriktade på barn och ungdomars närmiljö och på ekologiska förbättringar.

-Dagvattensystem
-Odlingsmöjligheter för lägenhetsboende
-Klimat förbättring
-Alternativa energikällor
-Kollektivtrafik
-Kunskap och mötesplatser
-Naturliga och kreativa lekmiljöer
-Mångfaldiga skolgårdar – form, rum och material
-Bättre belysning
-Säkra gång- och cykelbanor och övergångsställen
-Mötesplatser för ungdomar
-Arrangerade aktiviteter
-Badet – åretrunt- aktivitet
-Centrum förnyelse, Näsbycentrum är unik i Kristianstad
-Omvandla Näsbyschaussen till affärs- och verksamhetsstråk
-Skapa platser för möten
-Undersök möjligheten att öka variationen av bostadsstorlekar
-Gör en knutpunkt mellan Näsby och staden.
-Gör infartsleden och industriområdet till ett möte mellan Näsby och övriga staden.
-Skapa nätverk mellan högskolan och skolor

Idèförslag



-Dagvattensystem
Öppet dagvattensystem, dammar, vattentrappor och andra anläggningar stärker och ökar den

biologiska mångfalden samtidigt som vattnet bidrar till skönhet och trivsel. Det är även bra ur
pedagogisk synvinkel att man synliggör kretslopp. Mark som inte är hårdgjord släpper igenom
dagvatten. Efter att vattnet har filterats genom ca 2 dm jord är det lika rent som när det kommer ut
från ett ordinärt reningsverk.

-Odlingsmöjligheter för lägenhetsboende
 Att ge ökade möjligheter för odling inom ett bostadsområde skapar trivsel och ökar kontakten

mellan människor. Odlingslotter i närmiljön blir naturliga träffpunkter. Odling bidrar även med ett
reservsystem för oförutsedda förändringar i samhället. Möjlighet att odla mat i sin närmiljö ökar
samhällets hållfasthet.

Intresse av att odla finns både hos ”villaboende” och hos många som bor i lägenheter. Det ger
tillfällen att mötas över ”gränser”.

Trädgårdar vid äldreboende/ vårdhem har god inverkan på boendes hälsa och välbefinnande.
Det har visat sig att trädgårdsarbete är mycket bra vid både rehabilitering och habilitering.

-Klimatförbättring
Plantera träd i dungar, de har en god förmåga att bryta vinden. Ett behagligare klimat uppstår.

Träd och annan växtlighet ökar luftens syresättning samt bidar till att rena luften från bl.a. koldioxid.
Tänk på att randzoner mellan olika miljöer har ett rikt biologiskt mångfald.

Det stora grönområdet i Gamlegårdens mitt kan göras mera rumsligt och trivsamt och därmed
öka den ekologiska mångfalden. Gröna tak ersätter en del av den vegetation som försvinner när nya
hus byggs.
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-Alternativa energikällor
Använd naturlig energi genom att komplettera energinätet med

alternativa, förnyelsebara energikällor, vilket bidrar till minskade
växthusgaser och ger en trygg energiförsörjning. Till exempel kan badet
i Gamlegårdsparken göras mer ekologiskt med hjälp av solenergi,
värmeåtervinning, dammar för vattenrening med mera.

-Kollektivtrafik
Att förtäta istället för att bygga helt nya områden är bra dels för att

man kan använda befintlig infrastruktur, kundunderlaget för
kollektivtrafiken ökar. Tät bebyggelse kan minska energiåtgången för
uppvärmningen. En bra fungerande kollektivtrafik gör att flera
människor kan tänka sig att ta bussen istället för bilen. Som ett
miljövänligt komplement till vanlig kollektivtrafik och färdtjänst är små
eldrivna tåg utmärkta. De kan trafikera områden där bussar inte bör
köra och på så sätt öka tillgängligheten för många som annars har svårt
att använda sig av kollektivtrafiken.

-Kunskap och mötesplatser
En ökad kännedom om ekologi och miljö kan bland annat spridas genom skolor och barnomsorg.

Det är inte bara skolan som har ett ansvar för att sprida kunskap om dessa ämnen. Här behöver
Agenda 21, olika intresseorganisationer, politiker, myndigheter och enskilda ta sitt ansvar. Ämnet
kan bli en ny gemensam länk mellan människor med olika ursprung. Invandrare från olika länder
får inte bara det svenska språket gemensamt.

Skapa platser för möten - är det ekologiskt? Ja möten skapar gemenskap som kan leda till
samåkning, bilpooler, och andra engagemang som kan stärka området.

De förutnämnda punkterna har även en stor betydelse ur social synpunkt inte minst för barn
och ungdomar. Naturen väcker på olika sätt barnens intresse. En rik naturmiljö varierar kontinuerligt.
Färger, ljus, lukt förändras ständigt i naturen och olika årstider har sin egen karaktär. Naturen med
sin estetisk inspirerar och lockar barnen till sig för upptäckter och vidare upptäckter. När miljön
både lockar och utmanar, motiveras barnet att leka och utforska sin omgivning. En mångsidig och
innehållsrik naturmiljö drar alla sorters barn till sig, både flickor och pojkar, stora och små barn.
Barn med olika förutsättningar använder en sådan naturmiljö till bland annat mötesplats. Den spelar
också en viktig roll i barnens sociala utveckling. Sådana miljöer blir också mötesplatser för föräldrar
och andra vuxna människor. Här sker att möte mellan generationer. Barn och vuxna behöver träffas
för att skaffa sig kunskap, förståelse och respekt om varandra.
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-Naturliga och kreativa lekmiljöer
I Näsby är lekplatserna anlagda under 50- till 70- talen. Vissa av

dessa lekplatser är behagligare och underhålls bättre än andra. Men
oberoende av lekplatsernas skick har dessa platser en gemensam nämnare.
De är planerade med låg medvetenhet om barn, lek och samspelet mellan
de två. Näsbys barn har genom sina reflektioner framfört sina synpunkter
om bristerna och önskar en komplettering av lekplatserna. I Näsby bor
många barn varav de flesta bor i Gamlegården. Barn med olika åldrar och
kön, social- och etnisk bakgrund, bor i området. Dessa grupper av barn
ställer olika krav på utemiljöns utformning och innehåll. Lekplatser i
bostadsområden måste bland annat vara säkra, rumsliga, varierande,
stimulerande, dynamiska och spännande för barn. Barnfamiljer som bor i
flerbostadshus skall kunna våga släppa ut sina barn utan att behöva följa
med. Föräldrar måste kunna se barnen från lägenhetsfönster. Mycket
vegetation på gårdarna försämrar föräldrarnas koll på barnen. En
genomtänkt planering av gården kan öka tryghetskänslan både hos barn
och vuxna. En mångsidig naturmiljö är enligt många en stimulerande,
kontinuerlig varierande, vacker, pedagogisk och utvecklande lekmiljö för
barn. Näsbys olika bostadsområden har goda förutsättningar för att skapa
dessa miljöer som komplement till befintliga lekplatser. I skapandet av
dessa miljöer är barnen själva nyckelfrågan. Den heterogena barngruppen
måste vara med i hela planeringsprocessen och inte minst i själva
genomförandet. På så sätt kan man åstadkomma en önskvärd förändring
och en hållbar utveckling. Genom det sättet förstärks även barnens relation
till och därmed barnen ansvar för den byggda miljön. Inga vuxna
människor vare sig planeraren, experter eller andra engagerade personer
kan klara uppgiften på egen hand. Planerare bör skapa förutsättningar för
barnens medverkan.
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-Mångfaldiga skolgårdar – form, rum och material
Skolgårdarna i Näsby är med sina dominerande asfalterade ytor

ganska trista och bör förändras. De används ofta enbart av större pojkar
som spelar bandy eller fotboll. Precis som bostadsområdena är skola en
plats där många olika barn finns med olika förutsättningar och krav. Det
gäller i högsta grad även här att alla barn ska kunna använda skolgården
för lek, rekreation och utveckling. I samband med ombyggnad av
skolgårdar måste barn spelar huvudrollen i planeringen och genomförandet
av förändringsarbetet. Det finns inte ett facit som visar hur skolgården
skall se ut. Men även här måste barnens säkerhet och trygghet tillgodoses.
Det måste också finnas möjlighet för alla sorters barn att kunna göra
gården till sin. Fördelen med skolgården i jämförelse med bostadsgården
är att den kan användas aktivt av skolan i ett pedagogiskt syfte. Det finns
redan exempel på sådana försök i Sverige. ”Gröna skolgårdar” var ett
projekt som startades 1992 i Lund, med syftet att förändra kommunens
”bedrövliga” skolgårdar. Nu är det en ordinarie kommunal verksamhet
med årlig budget. Genom denna verksamhet blev skolgårdar integrerade
med skolundervisningen. Man hjälper barn lära in ute. Skolgårdarna har
en mångfaldig miljökaraktär idag. Det finns bland annat vatten, jord, djur,
konst, platser för eld, odlingslotter, träd och gräsmattor på skolgårdarna.
De är rumsliga, gröna, mångfaldiga, levande, vackra, upplevelserika och
framför allt är skolgårdarna för alla barn. Varje skolgårdsförändring
planerades och genomfördes av elever, läraren och barnens föräldrar. På
så sätt förstärktes även relationen mellan dessa grupper. Skolundervisnings
kvalitet ökade kraftig.

-Säkra gång- och cykelbanor samt övergångsställen
Det är viktigt att barns rörelsefrihet och säkerhet tillgodoses och beaktas i området. Enligt

barnen finns det inte stora hinder för att kunna förflytta sig inom i Näsby idag. Men det finns ställen
och sträckor lite överallt i Näsby som inte är barnvänliga. Dessa ställen begränsar barns rörelsefrihet
och utsätter dem för trafikolyckor i Näsby. Gamlegårdens anslutningspunkter till kringliggande
omgivning är ett exempel. Gamlegården är omringad av fyra stora och breda vägar som dessutom
ligger en bra bit bort från bebyggelsen. Vägarnas bredd och långa avstånd till bebyggelsen separerar
mycket tydligt Gamlegården från Gamla Näsby. Bilar kör fort på dessa vägar och även buskörning
förekommer. Barn kan utsättas för olyckor på övergångsställena särskilt på kvällarna. För att göra
Näsby tillgängligare och säkrare för barn samt integrera Gamlegården med resten av Näsby måste
vissa åtgärder vidtas. Hastighetssänkning med hjälp fysiska förändringar på gator och
trafikbestämmelser för hela Näsby. Belysning bör förbättras på övergångsställena och på gång- och
cykelbanor. Barn måste se och synas bättre på kvällarna. Gång- och cykelbanor bör byggas om och
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byggas ut i vissa sträckor i Näsby. Det långa avståndet mellan bebyggelse i Gamlegården och
kringliggande vägar måste förkortas. Det kan ske genom att till exempel anlägga odlingslotter
mellan vägar och bebyggelsen.

-Bättre belysning
När det gäller belysning är det så att olika trafikanter ställer olika krav på belysning. Ibland

kan trafikanternas krav på belysning komma i konflikt med varandra. Belysningskraven är olika i
olika miljöer såsom trafik, bostäder, industrier och kommersiella aktiviteter. Näsby är en stadsdel
som innehåller många bostadsområden, gator och parker. Så kraven på belysning i dessa miljöer,
bostadsområdena i synnerhet, är relevanta. Det är mycket viktigt att boende i Näsby känner sig
säkra även på nätterna i bostadsområdena. Boende ska inte behöva vara rädd för att bli överkörda
av bilar på gator och övergångsställen eller känna sig otrygga. Rädsla genererar ännu mer rädsla
och osäkerhet. Barn i Näsby uppfattar vissa bostadsområden som mörka och läskiga och i vissa fall
spännande. För att motverka barnens rädsla bör kommunen inventera belysningen i bostadsområdena
i Näsby och åtgärda eventuella brister. Det finns inte bara ett sätt att planera gatu- eller
bostadsbelysning. Men det finns tydliga krav på vilka behov belysningen skall tillgodose. Gatu-
och bostadsbelysning måste planeras på så sätt att:

1. Trafikanter av alla sorter skall ha goda synförhållanden för att  ta sig fram så säker
            som möjligt.
2. Trafikanter skall kunna lätt orientera sig.
3. Boende känna sig trygga när de befinner sig utanför  bostaden.
4. Lag och ordning upprätthållas.
5. Man skall kunna identifiera mötande.
6. Estetiken och trevnad i utemiljön ökas.

-Mötesplatser för ungdomar
För många av Näsbys större barn (ungdomar) är

bostadsområdena viktiga. De flesta av dessa ungdomar bor i
Gamlegården och har antingen utlandsbakgrund eller sämre
ekonomiska förutsättningar. Kamratskapet är ganska starkt
mellan ungdomarna. Utemiljön samt skol- och fritidsgårdarna
är de viktigaste platser som används av ungdomarna. De är mer
eller mindre bundna och därmed beroende av deras närmiljö
och Näsbys offentliga platser.

Ungdomarna använder offentliga platser på olika sätt och
för olika ändamål. Mats Lieberg skriver i sin forskningsrapport
att ungdomarna indelar offentliga platser till tre ändamål
nämligen; reträttplatser, där de kan vara i fred, (trapphus, källare,
garage, klubblokaler etc), intraktionsplatser, där de kan uppträda
och visa sig för andra (gator, torg och andra livliga offentliga
platser) och frizoner, där de kan testa gränser och experimentera
olika aktiviteter (övergivna platser, grönaytor, bostadsområdets
periferi). Näsby bör inventeras för att kartlägga platser som
används och är av stor betydelse för ungdomar. Reträttplatser
och frizoner bör förbli orörda i Näsby. I samband med eventuella
ombyggnation eller renovering i bostadsområdet bör dessa
platsers egenskap och form bevaras. Enskilda platser i Näsby,
som inte alltid är kända av vuxna, är viktiga resurser för barn
och ungdomar i deras utveckling. Det kan vara platser som ger
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möjligheter till lek, att utveckla kamratrelationer, till fysiska
och intellektuella utmaningar och till utvecklande av oberoende.

Näsby har sämre förutsättningar att erbjuda
intraktionsplatser till ungdomar, platser som är livliga, folktäta
och händelserika. Alla boende på Näsby vare sig gamla och
unga eller män och kvinnor, har behov av naturliga mötesplatser.
Befintliga mötes/offentliga platser bör rustas upp och nya bör
skapas.

-Arrangerade aktiviteter
De flesta av Näsbys barn bor i Gamlegården. Dessa barn

har olika social, kulturell och etnisk bakgrund. Ofta kommer de
från familjer med låga inkomster. De har inte möjlighet att köpa
organiserade kostsamma aktiviteter. Familjerna är stora och bor
många gånger trångt i mindre lägenheter. För att kunna leka är
barnen mer eller mindre tvungna att komma ut till gårdarna. På
grund av det är utemiljön av stor betydelse för barnen. Det
framgår tydligt av enkätundersökningen att utöver skol- och
fritidsverksamheter är kommunala arrangerade aktiviteter
mycket betydelsefulla för dessa barn. Dessa insatser önskar
barnen ska fortsätta och bli en ordinarie verksamhet i kommunen.

Kommunens sociala insatser i Näsby har stor betydelse för
barnen och bör fortsätta. Insatserna är samhällsekonomisk
lönsamma och kommunen kommer att se positiva effekter av
dessa verksamheter på längre sikt. Framförallt är barnen
framtiden och vi måste värna om den.

-Badet – åretruntaktivitet
Näsby har en utomhus bad som ligger i Gamlegårdsparken.

Den är verksam under sommaren och stängd resten av året. Badet
är mycket populärt och välbesökt av alla barn i Näsby. Badet är
billigt och många av mindre bemedlade barnfamiljer har
möjlighet att använda det. Badet är inte bara en nöjesplats, utan
även en mötesplats för Näsbys alla barn. Möjligheten till bad
och möte bör finnas året runt, även på vintern. Folk med sämre
ekonomi har inte råd att besöka badhuset i stan så ofta. Det är
också orimligt att inte utnyttja Näsbys utomhusbad under nio
månader. Genom att glasa in det öppna badet och starta små
kommersiella verksamheter i anslutningen till det, till exempel
Café och liknande, tillförs Näsby en attraktiv mötesplats inte
bara för barn utan även för de vuxna. Den nya året runt
verksamheten kan förstärka boendes relation till varandra och
till bostadsområdet. Gamlegården tar ett steg framåt mot
integration med övriga Näsby. Den sociala och ekonomiska
klyftan mellan barnen minskar och det kan påverka barnen
positivt.
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-Centrum förnyelse, Näsbycentrum är unikt i Kristianstad
Det finns många idéer hos boende på Näsby om hur

centrum kan både behålla sin nuvarande servicenivå och
även öka den kraftigt. För att dessa idéer ska kunna nå
samhällsplanerarna, krävs det ett kommunikationsnätverk,
som dessutom bör skapas av kommunen. En lokal
utvecklingsgrupp kan spela rollen som kommunikations
nät mellan kommunen och boende i området. Kommunen
bör aktivt fånga idéer och förslag, som svävar kring mellan
boende i området och utreda livskrafter i dessa. I
Gamlegården bor många människor med utlandsbakgrund
och utländsk medborgarskap i olika länder. Arbetslösheten
är högre inom den gruppen av boende än andra. Långt ifrån
alla, men några är sugna att öppna egna små företag, med
Gamlegårdens centrum som lokaliseringsplats. Kommunen
bör aktivt stödja dessa människor. Det finns stora tomma
lokaler i centrum som kan delas till flera mindre, anpassad
till småskaliga verksamheter. De nya verksamheter eller
affärer som etableras av boende med utlandsbakgrund kan
genom sina nischade sortiment göra att det redan unika
centrumet blir ännu mer unikt i hela Kristianstads kommun.

Nuvarande affärer skulle kunna få möjlighet att öppnas
utåt mot parkeringsplatserna och bebyggelsen. Fördelarna
med det är många, för det första tar inte de nuvarande affärerna centrumets inne utrymme till anspråk
för uppvisning av varor. För det andra blir det mera rörelse och liv runt centrum som därmed
attraherar fler besökare. Det skapas en attraktiv och levande mötesplats. Ett attraktivt centrum i
Näsby kan ge de boende större möjlighet att uträtta sina ärenden i sin närmiljö. Det spar på miljön
då de flesta inte behöver använda bil, eller då de använder bil behöver de inte köra så långa sträckor.
Kristianstad ligger i en mycket bördig del av vårt land ett stad land utbyte borde kunna ökas. Lokalt
odlad mat kan säljas i Näsby. Restprodukter återgår till jordbruket sedan det rötats och använts vid
bildandet av naturgas.

-Omvandla Näsbyschaussen till affärs- och verksamhetsstråk
Det finns redan viss verksamhet lokaliserad i Näsbyschaussen, men det finns potential till en

ökning av företagandet i området. Ett sätt för kommunen att stödja den lokala ekonomin skulle
kunna vara att tillhandahålla billiga lokaler. Ett ökat antal  affärer och småföretag skulle kunna ge
liv åt området under dagtid. Detta kan i sin tur bidra till att transportbehovet minskar hos boende i
Näsby. Det spar energi och minskar utsläppen.

-Skapa platser för möten
Mötesplatser i Näsby är en förutsättning för stadsdelens överlevnad och utveckling. Utan

mötesplatser exsisterar inte en sammanhängande stadsdel. Mötesplatser är också viktiga för
föreningslivet i Näsby. De måste kunna träffa varandra och bygga en relation och samarbete
föreningarna emellan.

Näsby gård kan få en stor betydelse för staden. Den kan bidra till att skapa förståelse för djur
och natur. Gården bidrar samtidigt till att bevara den ekologiska mångfalden och de betesmarker
som finns idag kan fortsätta att betas. Det finns på många håll även intressen för ”utedagis”. Näsby
gård skulle vara ett utmärkt läge för sådan typ av verksamhet. Att använda Näsby gård till
stadsbondgård eller 4H gård är en del av det pedagogiska arbetet för att synliggöra sambandet
mellan stad och land.
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-Undersök möjligheten att öka variationen av bostadsstorlekar
Det finns stora familjer i Näsby. Familjer som bor i hyreslägenheter i Gamlegården, har behov

av större lägenheter. För att hyresgäster kunna bo kvar i Näsby bör bostadsbolagen/kommunen
undersöka möjligheterna till att skaffa större lägenheter. Vid ett eventuellt behov av expandering,
förtäta bebyggelsen där det finns möjligheter, men respektera grönstrukturen och dess viktiga sociala,
ekologiska och kulturella funktioner.

-Gör en knutpunkt mellan Näsby och staden
En knutpunkt mellan staden och Näsby kan stärka stadsdelen. Det  ger även en närhetskänsla

mellan stadens centrum och Näsby samt bidrar  till en ökad kontakt mellan centrum och stadsdelen.
En sträcka med flera intressanta punkter känns kortare än en sträcka med endast start och målpunkt.
Detta gör det lättare att gå och cykla till centrum. Om det finns möjlighet att flytta järnvägsstationen
till ett område mellan Näsby och centrum ges även möjlighet till en knutpunkt för övrig kollektivtrafik
Knutpunkten i stationsnära läge mellan centrala staden och mellanstaden kan användas till många
olika former av verksamheter till exempel arbetsplatser och upplevelsecentrum.

-Gör infartsleden och industriområdet till ett möte mellan Näsby och övriga staden
Minskad hastighet på Snapphanevägen, infartsleden som skiljer Näsby från industriområdet.

Det dämpar bullret och bärriäreffekten. Tillsammans med andra fysiska åtgärder kan det ge en
stadsliknande gatumiljö samtidigt som kontakten med Näsby industriområdet kan ökas. Kontakten
med Näsby industriområde kan ge möjligheter till en eventuell samanvändning av olika funktioner.
Det nuvarande gömda industriområdet bör synliggöras och integreras med kringliggande
bostadsområden. Det finns möjlighet till att omvandla industriområdet till små enheter genom att
utnyttja och förbättra befintliga gatusystemet. Infartsledens grönområde och industriområdet kan
stärkas på många sätt. Det finns utrymme för en Green Zone anläggning, där bland annat
bilvårdsanläggning, butik, matställe, som ligger i ett begränsat område, kan fungera som ett
ekosystem. (Falgren, 2001)

-Nätverk mellan skolor och högskolan
Det bör skapas ett nätverk mellan Högskola, skolor och näringslivet i Näsby. Det är viktigt ur

både social- och ekonomisk synpunkt.

Aktörer och skydd
Det finns mycket som kan göras för Mellanstaden. Strukturer måste skapas för att omsätta

medvetenheten till handling. De boendes kunskap och vilja till förändring måste tas till vara och
integreras i en process tillsammans med  problemanalys, planläggning, värdering av verkningar,
finansiering och genomförande.

Grönstrukturen är en del av staden liksom byggnader är en del och infrastruktur en annan.
Staden skulle vara en ödslig plats om man inte fyllde den med ett innehåll av mänskligt liv och
olika aktiviteter. Stadens grönstruktur är viktig ur flera olika synvinklar och fyller en funktion för
flera olika intressen. De sociala, kulturella och ekologiska funktionerna hör nära samman och alla
har sin del i stadens grönstruktur. För att staden ska förbli levande krävs utveckling. Förnyelse är en
process som ständigt pågår och i en utveckling mot en hållfast stad finns många olika aktörer. Vi
kan alla på något sätt vara engagerade i utvecklingen som yrkesmän, privatpersoner eller politiker.

Stadsbyggnadskontor, Planering, Socialförvaltning, Teknisk förvaltning, Parkförvaltning,
Fastighetsbolag (i Kristianstad ABK), Agenda 21, olika företags- och handelsföreningar.
Medborgarinflytande genom olika grupper, till exempel ungdomar, hyresgästföreningar, ”byaråd”
och andra intresseföreningar är delaktiga i processen. I en del frågor är det olika myndigheter som
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har det övergripande ansvaret, i andra kan det vara bostadsföretaget. Men det är viktigt att olika
projekt och planeringsbeslut är väl förankrade hos lokalbefolkningen. Därför är det nödvändigt att
frågor tas upp på ett tidigt stadium och arbetet sker ur ett underifrånperspektiv.

I Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 januari 1996 har tätortens grönområden fått en
starkare position än tidigare. Grönområden i tätorter ses som ett allmänt intresse som ska beaktas
vid planläggning och redovisas i kommunens översiktsplan. Det finns också möjlighet att genom
detaljplanering och områdesbestämmelser reglera frågor kring grönområden och den biologiska
mångfalden. Plan- och bygglagen (1987:10) innehåller bestämmelser om planläggning av mark
och vatten och ombyggnad. Med PBL följer tre sorters vägledning för beslut om lov och byggande,
nämligen översiktsplaner, områdesplaner och detaljplaner. Plan- och bygglagen syftar till att främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer. Av särskilt intresse när det gäller barns- och ungdomars inflytande i
samhällsplaneringen är den beslutsprocess som leder fram till en detaljplan. Det är ju i första hand
i närmiljön som barn- och ungdomar har möjlighet att skaffa sig sådana kunskaper och referenser
som behövs för att kunna utöva ett verkligt inflytande. 

Även miljöbalken från 1 januari 1999 har ett lagsystem som kan ge skydd för grönstrukturfrågor.
Miljöbalken anser att alla som avser att bedriva någon verksamhet eller vidta någon åtgärd som
kräver tillstånd eller godkännande enligt miljöbalken, eller föreskrifter som bygger på den balken,
ska hålla ett s.k. tidigt samråd med länsstyrelsen och med enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Det gäller allt ifrån större fabriksanläggningar till mer tillfälliga åtgärder som har inverkan på miljön.
Samråd ska hållas i god tid och i behövlig omfattning. Före samrådet ska den som avser att bedriva
verksamheten lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och
utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Med enskilda som kan antas bli särskilt berörda
avses enligt miljöbalken förarbeten framförallt närboende och andra som kan komma att bli berörda,
t.ex. sakägare. Det sägs i förarbetena att det är viktigt att dessa kommer in på ett tidigt stadium i
processen. Hur omfattande samråd som behövs i varje enskilt fall och hur detta ska utformas blir
enligt propositionen beroende av den planerade verksamhetens art och omfattning. På detta stadium
är det dock inte fråga om att ha kontakt med en bredare allmänhet. Ofta torde dock barn och ungdomar
komma att ingå i den grupp som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska avse verksamhetens
lokalisering, utformning och miljöpåverkan samt innehållet i och utformningen av den
miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas enligt 6 kap 1 § miljöbalken. Syftet med en sådan
miljökonsekvensbeskrivning är bl.a. att identifiera och beskriva de effekter som en planerad
verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap
och kulturmiljö samt på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.
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Avslutande diskussion

Genom en återblick på 1900- talets stadsutveckling och stadsbyggnadsideal har vi skapat oss
en bild av hur fenomenet mellanstad har uppkommit. Mellanstaden är den zon som finns mellan
stadskärnan och landsbygden. I zonen samsas olika typer av bostadsbebyggelse från det senaste
århundradet med bland annat arbetsplatser, infrastruktur och grönområden.

Om mellanstaden är bra eller dålig råder det delade meningar om. Men att det var med goda
avsikter som den skapades kan man inte missta sig på. Att ha visioner om ett välfärdssamhälle med
bra bostäder och goda boendemiljöer för alla kan ju absolut inte vara något fel. Men i frågan hur bra
man lyckats uppnå målen råder det delade meningar om. Vi har i vårt arbete inte tagit ställning till
vad som blev bra eller vad som blev dåligt.

 När vi i vårt arbete fokuserar oss på stadens yttre områden är det för att ge mellanstaden
uppmärksamhet. Vi anser att de flesta samtal om städernas utveckling sker med stadens centrum i
fokus. Stadens centrala del ska fungera som ett ”dragplåster”. Boende inom och utanför staden ska
lockas dit med kultur och nöjen, gator och torg, intressanta butiker och caféer och under de senare
åren även med exklusiva boendemiljöer.

Stadens centrum upplevs som en helhet medan mellanstaden ofta ses som osammanhängande
och splittrad i sin struktur, speciellt för en utomstående betraktare. I vårt arbete har vi studerat
mellanstaden närmare genom att göra ett nerslag i stadsdelen Näsby i norra Kristianstad. I stället
för att leta problem har vi gått in för att söka efter områdets kvaliteter. Även i de interjuver och
samtal som vi haft med boende i Näsby har vi sökt efter det som anses vara positivt. Bra bostäder,
stora parker och närhet till naturen är några av de kvaliteter som Näsby har. Stadsdelen ligger även
relativt nära stadens centrum. Inom stadsdelen finns delområden med olika boendeformer. Trots
det finns en samhörighetskänsla mellan de boende. Den uppfattningen har vi fått genom de samtal
och enkäter som vi genomfört. De boende har en annan uppdelning av Näsby än kommunens fysiska
förvaltning. Boende (Alla förutom Gamlegårdens) indelar Näsby i två delar, nämligen; Gamla Näsby
och Gamlegården. Den uppdelningen har social och etnisk karaktär. Invandrare och svenskar med
sämre ekonomiska förutsättningar bor i Gamlegården. Boende på Gamlegården vill däremot gärna
se Näsby som en hel stadsdel. Nästan alla av de tillfrågade såväl barn som vuxna som bor i
Gamlegården säger att de bor i Näsby, inte Gamlegården. Alla anser att de bor i Näsby oavsett i
vilket delområde de bor.

De olika delområdena i ett mellanstadsområde samspelar med varandra och utgör en mångfaldig
och sammanhållen stadsdel. Det finns olika möjligheter att knyta samman mellanstaden med centrum
och andra stadsdelar. Det kan göras genom olika knutpunkter, förbättrade gång- och cykelvägar och
en fungerande kollektivtrafik.

Mellanstaden kan stärkas på olika sätt. Ett sätt är att göra som man gjort i Kristianstad, placera
en högskola och moderna arbetsplatser med högteknologiskt innehåll där. Arbetsplatserna ger ett
komplement till de traditionella arbetsplatserna inom industrin och kopplingen till högskolan är bra
både för arbetsgivare och studenter. Om högskolan har någon fördelaktig inverkan på området är
inte så lätt att se. Men antalet tomma bostäder har minskat den senaste tiden. Studentbostäder har
byggts och en ny kategori av människor finns i området. Högskolan bidrar också till att de sedan
tidigare i området bofasta ungdomarna har något att se fram emot, möjligheten att kunna fortsätta
studera på en högre nivå finns inom räckhåll.

Den frågan vi inledningsvis ställde var: Kan mellanstaden bli hållbar ur ekologisk, social och
ekonomisk synvinkel. Det är en fråga som är väldigt stor och omfattande, men så långt vi kan se i
vårt arbete finns möjligheten. Mellanstaden utgör ett komplement till den täta stadskärnan. Genom
sin glesa struktur och sin mångfald har den möjligheter som inte den täta staden har. Det finns i
allmänhet god tillgång till stora fria ytor där en förändrad markanvändning kan bidra till den
ekologiska hållfastheten. Utrymmet medger olika åtgärder som bidrar till den biologiska mångfalden.
Det finns möjligheter att skapa olika ekosystem och det finns plats för parker och möjlighet för



odling i lägenhetsträdgårdar och på kolonilotter. Odlingslotter bidrar till den biologiska mångfalden
samtidigt som nya mötesplatser skapas. Mötesplatser som kan stärka den sociala samanhållningen
och därmed bidra till den sociala hållfastheten och folkhälsan. Platser för odling, parker och annan
grönstruktur är inte de enda träffpunkter som behövs för möten människor emellan. Det är av stor
vikt att tänka på barn och ungdomars behov. De behöver en kreativ miljö och måste få känna att de
har sin plats i samhället och att de inte står utanför gemenskapen. Ungdomscaféer och andra platser
för spontana och arrangerade möten och aktiviteter behövs. Platser där man kan se och synas eller
bara vara en betraktare.

 Eftersom mellanstaden har speciella förutsättningar inte endast i fråga om markytor utan även
i fråga om kostnadsläge för lokalhyror och dylikt så borde möjligheterna att starta nya företag vara
större här än i innerstaden. Om viljan finns från politiker och tjänstemän borde det kunna gå att med
hjälp av bland annat ekonomiska styrmedel, förenkling av regler och rådgivning underlätta för
medborgarna att starta nya företag. Viljan och idéerna finns, men det finns inte alltid kunskap och
tålamod för pappersexercis och väntetider angående tillståndssökning, bidrag och annat. En ökad
företagsamhet i mellanstaden bidrar till en lokal ekonomi samt till en (förhoppningsvis) minskad
arbetslöshet och minskat bidragsberoende. Ett ökat antal arbetsplatser i bostadsområdena ger en
ökad trygghet då flera människor vistas i området under dagtid. Restauranger, caféer och andra
mötesplatser gör att människor rör sig ute även på kvällarna.

Ekologisk hållfasthet, social hållfasthet och ekonomiska hållfasthet går troligen att åstadkomma
i mellanstaden även om olika problem kan uppstå. Genom de olika idéförslag vi givit, med syftet
att stärka mellanstadens kvaliteter, kanske man vid första påseendet tycker att det här det kommer
bara att kosta pengar. Men så är troligen inte fallet. Visst kostar det, speciellt om man ser det på kort
sikt. Men om man ser på det hela i ett längre perspektiv så tror vi att åtgärderna kan bidra en hållbar
stadsutveckling. Mötesplatser, bidrar till att människor lär känna varandra vilket skapar trygghet
och ”social kontroll”. Odlingsmöjligheter, förbättrad lokaltrafik, bättre cykelbanor och flera
arbetstillfällen inom området det är bra ur alla hållfasthetssynvinklar. Åtgärder som bidrar till en
känsla av trygghet, trivsel och tillhörighet stärker mellanstaden. Klotter och annan skadegörelse
minskar då man inte förstör något som man tycker är bra. Trivsel bidrar även till en minskad
omflyttning, slitaget blir mindre och bostadsområdet blir stabilare.

Segregation är ett begrepp som ofta kommer upp när stadens yttre delar diskuteras. Att genom
planering motverka segregation kan vara svårt. Men genom att stärka de kvaliteter som finns i
mellanstadens områden, öka mångfalden av bostadsstorlekar och upplåtelseformer, ge liknande
förutsättningar för alla boende vare sig de bor i villa eller i hyreslägenhet kan vi förhoppningsvis
bidra till en minskad segregation.

Som vi ser det så finns det mycket som kan göras i mellanstaden för att en ekologisk, social
och ekonomisk hållfast stadsutveckling ska komma till stånd. Men hur ska vi nå målet? Ja det är en
fråga som troligtvis ingen kan svara helt entydigt på. Vägen mot en hållbar stad är troligen ett arbete
som involverar alla människor. Ett arbete där många åtgärder tillsammans skapar goda förutsättningar
för en positiv utveckling. På den vägen får vi inte glömma våra barn och ungdomar. De borde få
spela en större roll i olika planeringssammanhang då de är viktiga i genomförandet av program som
rör en hållbar utveckling. Det är ju deras framtid det gäller. Fysisk planering, projekt och diverse
långsiktiga program kan på olika sätt vara bra för mellanstadens framtid. Med fysisk planering kan
man till exempel få bättre boendemiljö, säkrare trafiksituationer, tryggare utemiljöer med god
belysning och mötesplatser av olika slag. Det är olika åtgärder som kan ge en positiv påverkan på
mellanstaden på lång sikt. Även projekt kan ha sina fördelar trots att de oftast inte sträcker sig över
en lång tidsperiod. Projekt kan vara bra till exempel när man snabbt behöver komma tillrätta med
något specifikt problem. Långsiktliga åtgärder där de boendes intressen tas tillvara ger trygghet och
kontinuitet speciellt i barn och ungdomars liv. En kommunikativ planering där öppna och lyhörda
planerare med hjälp av de boende kan se området från ett medborgarperspektiv kan tillsammans
med alla kommunens förvaltningar och andra berörda parter ge en bred planeringsgrund att stå på.
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 Det finns olika saker som är betydelsefulla för hur utomstående uppfattar ett bostadsområde.
Ryktesspridning och pressens ofta negativa inställning påverkar vår syn på mellanstaden och vi ser
på området med negativa ögon. Genom att på olika sätt ställa mellanstaden i fokus, skapa en positiv
publicitet och goda rykten finns möjligheter att stärka mellanstadens attraktivitet.

Avslutningsvis anser vi att mellanstaden är städernas framtid. I mellanstaden finns det resurser
i form av grönområden, ”oanvända” markområden, bra bostäder, goda boendemiljöer och mänskligt
kapital som står till förfogande och väntar på att användas och bli en betydande del i samhällssystemet.
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