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Grönstrukturen 
 
Vegetationen 
 

Vegetationen inne i området har vuxit upp och 
kompletterats med flera olika arter genom 
Landskronahems satsningar på utemiljöerna. Den 
vackra grönskan är idag ett positivt kännetecken för 
området som är viktig att bevara, underhålla och 
förstärka.  
 
Utmed områdets huvudstråk för gång- och cykeltrafik 
planteras rader av magnoliaträd som därmed fungerar 
som identitet och kännetecken för stråket. Även de 
tvärgående stråken stärks genom ny vegetation. 
 

                 
                  Huvudstråket för gång- och cykeltrafik i  
                  området kantas av identitetsskapande  
                  magnoliaträd. Foto: J. Kignell och  
                  S. Lager, april 2004. 

 
Gatorna i området förses med trädplanteringar i de 
sträckningar där det saknas. Längs smalare gator 
planteras träd med mindre och ljusare blad för att inte 
skugga lägenheterna. Pilträd finns redan idag på flera 
platser i Karlslund och kan med fördel användas i nya 
alléplanteringar utmed de mindre gatorna. Längs 
bredare gator planteras högre träd med mörkare och 
större blad för att ge skugga och variation i 
gaturummet.  

Gårdarna 
 

I Pilåkern och Pilängen upplevs gårdsrummen som 
gröna, trevliga parkrum. Dessa bevaras helt och utgör 
även en förebild för strukturen i övriga området.   
 
Den nya bebyggelsen i Silverängen och Kopparängen 
placeras i regel på ett sätt som skapar omslutna inre 
gårdar. I södra Silverängen och södra Kopparängen 
kompletteras befintlig bebyggelse på ett sätt som 
innebär att tydligt avgränsade gårdsrum bildas. I norra 
Silverängen uppförs två helt nya kvarter efter samma 
princip.  
 
I norra Koppargården placeras sex nya huslängor i 
befintliga kvarter så att tre yttre och fyra inre gårdar 
skapas. De tre yttre gårdarna får funktion som 
parkeringsgårdar, dock med rikliga planteringar och 
grönska. De fyra inre gårdarna förstärks som 
kvarterens gemensamma gröna vistelseytor.  
 
De nya punkthusen i området får även de gemen-
samma gårdar. Dessa avgränsas inte av byggnader i 
samtliga väderstreck, men kan istället förstärkas 
genom vegetation. 
 
Något som många av de personer vi intervjuade i 
området nämnde som det mest positiva med att bo i 
Karlslund var de bilfria gårdarna. Kvarterens inre 
kommer även i fortsättningen bevaras utan biltrafik. De 
platser i Kopparängen där biltrafik tagits in kommer 
också att återställas som bilfria ytor.   
 
De större grönytorna 
 

Utmed Magnolistråket anknyter tre parker med olika 
karaktär; Storleken, Magnoliaparken och Skogsparken. 
De två förstnämnda parkerna är befintliga idag, men 
förstärks ytterligare genom nya funktioner och 
identitetsskapande element. Skogsparken i norr bygger 
vidare på en befintlig skogsdunge, men är till stora 
delar ny. Samtliga parker ramas in av bebyggelse. På 
så sätt skapas tydliga rumsbildningar och parkerna 
känns tryggare att vistas i även under kvällstid. Detta 
förstärks ytterligare genom en välplanerad belysning i 
och kring parkerna.  



 
 
   
 

 180

 
                     Inspiration: Lekskulpturer. Skulpturen  
                     Snigeln, Polstjärnan i Hällefors. Foto:  
                     Aulis Syväjärvi.348 
 

 
                     Inspiration: Rutschkanan som fanns vid  
                     kullen i Storleken då området var nybyggt.  
                     Foto: Landskronahems arkiv.349 
 

 
                     Inspiration: Isbana. Lilla torg i Malmö.  
                     Foto: J. Kignell, december 2005. 
                                                 
348 Hällefors Bostads AB, Konst och utsmyckning. [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.hellefors.se/kommun/boab/ Hämtad 2005-
11-20. 
349 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 87. 

Storleken  
 

Storleken är genom den nya kommunala lekplatsen 
redan idag en viktig mötesplats för barn och föräldrar 
från hela området. Lekplatsen bevaras i förslaget och 
kompletteras med nya lekelement och aktiviteter. 
 
Parken förses med nya lekskulpturer så att Storleken 
får karaktären av en vacker skulpturpark. Dessa utgör 
ett trevligt och intressant inslag i utemiljön och fungerar 
samtidigt som roliga lekredskap för barnen.  
 
På den östra sidan av kullen bevaras den befintliga 
landhockeyplanen och en ny basketplan uppförs intill 
för att även de lite äldre barnen skall vilja vistas i 
Storleken. 
 
I västra delen av parken öppnas ett slingrande 
vattenstråk upp mellan den befintliga lekplatsen och 
kullen. Vattenslingan utgör ett roligt inslag i barnens 
lek. Den har sin början vid den nya Silverplatsen och 
fortsätter sedan förbi Storleken bort till 
Karlslundstorget.  
 
Kullen som ligger mitt i parken utgör en stor, men 
bortglömd, resurs. Genom att återupprätta den 18 
meter långa rutschkana som fanns där när området 
byggdes på 1970-talet blir kullen åter en viktig del av 
parken, även under sommartid.  
 
Vintertid används kullen idag flitigt som pulkabacke. 
För att förstärka Storleken som vinterpark kan den nya 
vattenslingan tillåtas ”svämma över” under vinter-
månaderna och därmed skapa en stor isbana söder 
om kullen. På så sätt blir Storleken en plats dit man 
kan gå i alla olika åldrar för delta i vinteraktiviteter. 
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Magnoliaparken 
 

Magnoliaparken ligger mitt i området. Denna park 
anlades av Landskronahem efter rivningarna av fem 
hus i Silverängen under 2004.   
 
Parken bevaras till stora delar även i framtiden och ges 
en tydlig identitet som den lugna, rogivande parken i 
Karlslund. Med sina slingrande stigar och öppna 
gräsytor är det en plats där man kan promenera eller 
gå för att sola, ha picknick eller spela medhavda 
trädgårdsspel.  
 
Längst i söder kommer två helt nya radhuskvarter att 
uppföras. Detta innebär att parkens storlek minskar, 
men bidrar samtidigt till att ge stöd åt parkrummet och 
även till att skapa en ökad trygghetskänsla i parken 
under kvällstid. 
 
I väster rivs korttidsboendet Blomstertäppan för att 
tydligt koppla parken till Magnoliastråket. Verksam-
heten flyttas istället till vårdcentralens lokaler i huset 
intill. (Vårdcentralen kommer att flyttas till det nya 
Karlslundstorget.) 
 
Utmed Magnoliastråket placeras de två koloni-
odlingsområden som tidigare låg i relativt utsatta lägen. 
På så sätt ligger de fortfarande i anslutning till gång- 
och cykelstråket så att förbipasserande får möjlighet att 
ta del av de vackra planteringarna, men de hamnar 
samtidigt närmare bebyggelsen, vilket bidrar till 
förbättrad uppsikt över platsen och till att odlingarna 
ramas in bättre av husens fasader.  
 
Genom att kolonierna nu hamnar i direkt anslutning till 
områdets för- och grundskolor kan även de få uppföra 
odlingslotter i parken och bedriva odling och kompost-
ering som en del av undervisningen. Till exempel kan 
Bronsängens förskola, som är medlemmar i ”Grön 
Flagg”, använda odlingen i sitt arbete med Agenda 21.  
 
Magnoliastråkets planteringar tillåts gå in i parken och 
bilda små dungar som delar in platsen i mindre rum. 
Planteringarna bidrar på så sätt till att ge parken en 
egen identitet och särprägel. 

I östra hörnet av Magnoliaparken skapas en ny 
sydvästsluttning som markerar parkens avslut. 
Sluttningen utgör en solig plats där man kan vistas 
under vår- och sommardagar. För att förstärka platsen 
som ”solpark” uppförs markfasta solstolar i anslutning 
till sluttningen. ”Först till kvarn” får en härlig solstol att 
ligga i under dagen! 
 

 
Inspiration: De befintliga kolonilotterna i Karlslund utökas för att 
även skolorna skall kunna bedriva odling och kompostering som 
en del av undervisningen. Foto: J. Kignell, oktober 2005.  
 

 
Inspiration: Markfasta solstolar. Utrecht, Holland. Foto: J. Kignell, 
april 2004.  
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        Inspiration: Fri lek i skogen. Foto: S. Lager. 
 

 
Inspiration: Skateboardramp. Amsterdam, Holland. Foto: S. Lager, 
april 2004. 
 
 

Skogsparken 
 

Skogsparken tar sin början i den befintliga skogs-
dungen i Kopparängen. Denna förstärks genom nya 
trädplanteringar och utökas också i storlek så att den 
upplevs som ett sammanhängande skogsstråk.  
 
Genom Magnoliastråket i väster kopplas den lilla 
skogen samman med grönstråket i norr som fortsätter 
bort mot Karlslundparken. Detta kan bli en trevlig 
promenad- och joggingslinga för Karlslundsborna. 
Genom att en naturlig träningsplats anläggs i Skogs-
parken förstärks platsen som utgångspunkt för en 
runtgående joggingslinga.  
 
Skogen blir ett nytt inslag i området som kan utnyttjas 
för en friare lek än den som erbjuds i Storleken. Att 
leka med pinnar, blad och kottar i ”uterummet” erbjuder 
barnen en omväxlande miljö med såväl vilda lekar som 
mycket tysta och rofyllda lekar. Hälsan, koncentra-
tionen och den motoriska kapaciteten stimuleras 
mycket i dessa ”uterum”. Barnen upplever med alla 
sina sinnen och både ser, hör, känner, luktar och 
smakar. Skogsparken skall stimulera nyfikenhet, 
kreativitet och samarbete, väcka känslor och få oss att 
bry oss om och värna om våra djur och vår natur. Att 
leka och lära ute handlar lika mycket om kultur, 
geografi, historia och språk.  
 
I öster skapas en fortsättning på parken genom att 
studenthuset rivs. Denna verksamhet flyttar istället in i 
Tech Futurums tidigare lokaler (TechFuturum kommer 
att flyttas till det nya åttavåningshuset vid Student-
platsen). Den östra delen av parken utnyttjas för olika 
sportanläggningar. Där skapas idrottsaktiviteter för alla 
åldrar, till exempel två volleybollplaner, boulebanor, en 
skateboardramp samt en klättervägg. En större 
lekplats med linbana och klätternät uppförs också.  
 
Satsningen på nya idrottsanläggningar i Skogsparken 
genomförs som ett led i Landskronahems nya projekt 
”Bostadsnära Idrotts- och Fritidsverksamhet”. Idrotts-
området kompletteras på så sätt också med nya 
aktiviteter som inte finns där. 
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Koloniodlingar 
 

Idag finns två koloniodlingar i området. Dessa ligger 
dock ganska utslängt och ramas endast in av låga 
stängsel. I vårt förslag flyttas koloniodlingarna till en 
samlad plats vid Magnoliaparken. På så sätt kommer 
de fortfarande att ligga i anslutning till gång- och 
cykelstråket så att så många som möjligt får ta del av 
de vackra planteringarna, men de hamnar samtidigt 
närmare bebyggelsen, vilket ökar uppsikten över 
platsen och också ramar in odlingarna med fasader. 
Till viss del kan också små Magnoliadungar omsluta 
odlingarna så att de får en mer privat karaktär. 
 
Den nya placeringen ligger i anslutning till områdets 
för- och grundskolor. På så sätt kan även de få uppföra 
odlingslotter i parken och bedriva odling och 
kompostering som en del i undervisningen.   
 
Idrottsområdet 
 

Idrottsområdet knyts samman bättre med övriga 
Karlslund genom tre nya stråk i öst-västlig riktning. 
Utmed det södra av dessa stråk etableras också en ny 
platsbildning, Arne Jacobsens plats, mellan idrotts-
hallen, stadion och simhallen. Även inne i idrotts-
området anläggs en ny gång- och cykelväg från norr till 
söder i syfte att förbättra tillgängligheten också mellan 
de olika idrottsanläggningarna och därmed möjliggöra 
för människor att promenera runt i området.  
 
Anslutande och omgivande grönområden 
 

Även kopplingarna till den, för området viktiga, 
Karlslundsparken, förbättras genom de tre nya stråken 
i öst-västlig riktning. I slutet av varje stråk skapas en 
tydlig entré till parken genom välkomst- och 
informationsskyltar. 
 
För att det breda grönstråket i norr och koloniområdet 
Kopparhögarna bättre skall utnyttjas som rekreations-
områden sker en omgestaltning av Tenngatan så att 
dess barriäreffekt minskas. Grönstråket görs också 
glesare. Slybuskagen tas bort och ersätts av träd-
planteringar för att bli mer genomsiktligt och knyta an 
bättre till Karlslundparken dit stråket leder västerut.  

 

 
Grönstråket i norr görs glesare med mindre sly och nya 
trädplanteringar. Inspirationsbild från Karlskrona. Foto: J. Kignell 
och S. Lager, april 2004. 

 
Norrut förbi grönstråket och koloniområdet fortsätter 
Magnoliastråket ut i landskapet i riktning mot Säby. För 
att göra landskapet mer tillgängligt för rekreations-
ändamål föreslås även att så kallade beträdor, det vill 
säga små stigar, anläggs i åkergränserna. 
 
För att förstärka Karlslunds koppling till havet anordnas 
en gen gång- och cykelförbindelse västerut mot 
Borstahusen. Stråket börjar vid Hjalmar Brantings väg i 
norr och utgör på så sätt en fortsättning på grönstråket. 
Gång- och cykelvägen går sedan vidare genom en ny 
länk i Västra Fäladen fram till Löparegatan. Därifrån 
anläggs en gång- och cykelbana jämsides med 
bilvägen hela vägen ut till Borstahusen. Under hela 
denna sträcka har man utsikt rakt mot havet. 
 
Söder om Pilängen och Pilåkern öppnas också en 
gång- och cykelväg upp parallellt med Ringvägen som 
därmed förlänger den befintliga gång- och cykelvägen 
från tågstationen ända fram till Hälsingborgsvägen. 
Därifrån kan man sedan ta sig på befintliga gång- och 
cykelvägar ut till Borstahusen. 
 
Ytterligare en gång- och cykelkoppling mot 
Borstahusen etableras genom en ny länk från 
Karlslundsparken, genom bostadsområdet Esperanza, 
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ut till Västra Fäladen. Där kan man sedan fortsätta på 
befintliga gång- och cykelvägar.  
 
Kopplingen mellan Karlslund och havet förstärks också 
genom en ny kollektivtrafikdragning för linje 4. Linjen 
dras in på Pilåkersgatan där den får ett nytt stopp. 
Ytterligare två hållplatser etableras vid idrottshallen 
och på Karlslundsvägen innan bussen går ut på 
Ringvägen igen och fortsätter mot Borstahusen. 
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Trafikstrukturen 
 
Bilvägarna 
 

Samtliga bilvägar i området omgestaltas och ges en 
mer stadsmässig karaktär i syfte att minska hastig-
heterna och lyfta fram gående och cyklister framför 
bilisterna. 
 
För att motverka gatornas barriäreffekt smalnas de av 
och förskjuts på vissa ställen i sidled. Vid viktiga 
korsningspunkter för gång- och cykeltrafik höjs gatan 
upp och förses med annan markbeläggning. På 
Stenorsvägen anläggs också en ny cirkulationsplats 
vid korsningen med Emaljgatan för att bryta den långa 
raksträckan och siktlinjen. 
 
Tenngatan i norr flyttas närmare bebyggelsen som ett 
resultat av att parkeringen flyttas in på tre av gårdarna. 
På så sätt kan gaturummet minskas och det blir även 
plats för ytterligare en husrad mellan gatan och 
grönstråket. 
 
Genom att de dubbla gatorna tas bort norr om Pilåkern 
samt söder om Pilängen minskar barriäreffekterna 
kraftigt där. När de dubbla gatorna i norra Pilåkern tas 
bort kommer området också länkas samman bättre 
med idrottsområdet. Även söder om Pilåkern tas den 
genomgående dubbla gatan bort och ersätts av två 
kortare parkeringsgator. På så sätt kan man ta sig ut till 
den nya övergången vid Ringvägen utan att korsa 
någon bilväg. 
 
Karlslundsvägens norra sträckning tas bort helt och 
hållet, liksom den runtgående slingan vid idrottshallen 
och stadion. Området kring idrottsanläggningarna blir 
därmed bilfritt och en ny platsbildning samt nya gång- 
och cykelstråk kan istället etableras. Arne Jacobsens 
idrottshall frigörs från biltrafik direkt inpå fasaderna och 
får Karlslundsparken som direkt fond i väster. Framför 
byggnaden omgestaltas parkeringsytorna för att utgöra 
en stram, väldesignad förplats.  
 
Att Karlslund även i framtiden bevaras som ett område 
med stora bilfria ytor var något som önskades av 

samtliga personer som vi intervjuade i området. Två av 
de tidigare återvändsgatorna, Pilåkersgatan och Silver-
gården, öppnas upp genom planförslaget i syfte att öka 
tillgängligheten och orienteringen i området. I övrigt 
bevaras området helt bilfritt. Även de platser i Koppar-
ängen där biltrafik tagits in kommer att återställas som 
bilfria ytor.   
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Entréerna 
 

Pilåkersgatan öppnas i förslaget upp för biltrafik och 
ges rollen som huvudentré för besökande till Karlslund.  
Gatan leder direkt upp till det nya Karlslundstorget som 
därmed blir det första man möts av när man kommer 
till området. Vid torget svänger gatan av mot väster 
och skapar en direkt siktlinje upp mot Arne Jacobsens 
idrottshall. 
 
De övriga två entréerna för biltrafik till området utgörs 
även i fortsättningen av Stenorsvägen och Karlslunds-
vägen. Samtliga tre entréer markeras genom plant-
eringar, skyltning samt i markbeläggningen. När man 
kommer från Ringvägen och in till Karlslund skall det 
tydligt upplevas att man anlänt till en ny stadsdel! 
 
Parkeringsytorna 
 

Parkeringsytorna upplevs idag som mycket stora och 
utgör tillsammans med bilvägarna kraftiga barriärer i 
området. Genom en utbyggnad och förtätning av 
området kommer parkeringsbehovet dessutom att öka 
ytterligare, trots att vissa av husen uppförs som radhus 
med egna garage. Av detta skäl kommer sex nya 
parkeringshus att uppföras. Parkeringshusen rymmer 
cirka 100 parkeringsplatser vardera och avlastar 
därmed de befintliga markparkeringarna. Parkerings-
husen bidrar till att avgränsa parkeringsytorna och till 
att dela in dem i mindre enheter, inte minst utmed 
Stenorsvägen där siktlinjen över parkeringarna tidigare 
var mycket lång. De hjälper också till att avgränsa och 
sluta de inre parkrummen. Att parkeringshusen 
utformas på ett estetiskt tilltalande och tryggt sätt är 
mycket viktigt.  
 
Utmed samtliga gator i området, utom Stenorsvägen 
och Ringvägen, kommer kantstensparkering att tillåtas. 
 
I norra Kopparängen omgestaltas tre av gårdarna för 
parkeringsändamål. På så sätt kan parkering ske 
precis utanför entréerna samtidigt som Tenngatan kan 
flyttas närmare bebyggelsen. 
 
I Pilåkern skedde all parkering tidigare på två parallella 
gator till Ringvägen och Idrottsvägen. För att få bort 

dessa långa parkeringsgator, som genom sin dubbla 
sträckning utgjorde stora barriärer, anordnas istället sju 
mindre parkeringsytor i utkanten av bebyggelsen. På 
så sätt kan kopplingarna både norrut mot idrotts-
området och söderut mot Landskrona centrum 
förbättras.   
 
Idag ligger antalet parkeringsplatser på cirka 0,9 
platser per hushåll. Även i vårt planförslag för 
Karlslund har detta varit en riktlinje och parkerings-
antalet kommer även i framtiden ligga på cirka 0,9-1,0 
parkeringsplatser per hushåll. 
 
Kollektivtrafiken 
 

Kollektivtrafikens linjer 1 och 2 behåller i stort sett sin 
nuvarande sträckning. Linje 1 kommer i framtiden gå 
på Stenorsvägen och inte inom parkeringsytorna. 
Linjen kommer inte heller längre ha sin början och slut 
vid Gullstransskolan utan får fortsätta ner till 
Karlslundstorget så att samtliga busslinjer stannar i 
närheten av torget. Både linje 1 och linje 2 får hållplats 
på torgets västra sida i anslutning till gångstråket bort 
mot idrottshallen och simhallen. Linjerna kommer att 
överlappa varandra mellan torget och Gullstrandskolan 
för att båda skall täcka upp dessa två viktiga 
målpunkter. 
 
Linje 4 som idag inte går inom Karlslund utan bara 
stannar ute på Ringvägen, dras om så att bussen 
svänger in på Pilåkersgatan där den får ett stopp i 
anslutning till torget. Linjen fortsätter sedan vidare med 
ett stopp vid idrottshallen och på Karlslundsvägen 
innan den går ut på Ringvägen igen, bort mot 
Borstahusen.  
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Gång- och cykelvägarna 
 

Med tanke på Karlslunds läge i Landskrona med korta 
avstånd till i stort sett hela övriga staden har vi valt att 
satsa på ett bra gång- och cykelvägnät både inom 
området och till omkringliggande stadsdelar. 
 
Magnoliastråket 
Inne i området etableras ett sammanlänkande gång- 
och cykelstråk från norr till söder. Det så kallade 
Magnoliastråket utgör Karlslunds huvudstråk för gång- 
och cykeltrafik och länkar samman bostadsområdena 
med varandra samt med tre parker och fyra nya 
platsbildningar. 
 
Stråket förses med magnoliaplanteringar utmed hela 
sin sträckning för att ge det en tydlig identitet. 
 
I öst-västlig riktning kompletteras Magnoliastråket av 
fem tvärgående gång- och cykelstråk. Dessa länkar 
samman bostadsområdena med idrottsområdet och 
Karlslundsparken, men även med målpunkter längre 
bort såsom tågstationen och havet vid Borstahusen.   
 
Gång- och cykelvägar till omkringliggande målpunkter 
För att omvandla Karlslund, från ett isolerat område till 
en naturlig del av staden, utökas och förbättras gång- 
och cykelkopplingarna till omkringliggande stadsdelar 
och målpunkter.  
 
I söder fortsätter Magnoliastråket över Ringvägen ner 
mot Landskrona centrum. Över vägen finns ytterligare 
fyra övergångar, två sedan tidigare och två nya, som 
sammanlänkar Karlslund och centrum genom mindre 
gång- och cykelstråk. 
 
Norrut etableras en fortsättning på Magnoliastråket ut i 
landskapet i riktning mot Säby. Redan idag kan detta 
nya stråk få stor betydelse för kopplingarna 
däremellan. Vid en eventuell utbyggnad av detta 
område i framtiden blir stråket ännu viktigare. 
 
I öst-västlig riktning finns redan idag två bra gång- och 
cykelvägar mellan Karlslund och tågstationen. För att 
dessa inte skall sluta abrupt när de når Karlslund 

förlängs det norra stråket genom en gång- och 
cykelväg utmed Emaljgatan, vidare genom 
idrottsplatsen och fram till Karlslundsparken. Den 
södra länken utmed Ringvägen förlängs genom att en 
ny gång- och cykelväg kopplas på vid Stenorsvägen 
och fortsätter västerut fram till Hälsingborgsvägen där 
man kan fortsätta på befintliga gång- och cykelstråk.  
 
Tre nya stråk kopplar samman bostadsområdet med 
idrottsområdet och Karlslundsparken i väster. 
 
För att förstärka Karlslunds koppling till havet anordnas 
en gen gång- och cykelförbindelse västerut mot 
Borstahusen. Denna börjar vid Hjalmar Brantings väg i 
norr, som en förlängning av gång- och cykelvägen i 
grönstråket. Vid Västra Fäladen skapas en helt ny länk 
fram till Löparegatan. Därifrån anläggs en gång- och 
cykelbana jämsides med bilvägen hela vägen ner till 
Borstahusen med utsikt rakt mot havet. 
 
Även i söder skapas två nya gång- och cykel-
förbindelser mot Borstahusen. Den ena anordnas 
genom en ny länk från Karlslundsparken, genom 
området Esperanza och ut till Västra Fäladen där man 
kan fortsätta på befintligt gång- och cykelvägnät. Den 
andra länken utgörs av en ny gång- och cykelväg 
söder om Pilängen och Pilåkern, längs med Ring-
vägen. Detta innebär att man får ett sammanhängande 
gång- och cykelstråk från tågstationen ända bort till 
Hälsingborgsvägen där man sedan kan välja att 
fortsätta bort mot Borstahusen. 
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