Trollparken
Parken fungerar i den nya stadsdelen som den
äldre stadsdelens ödetomt, med känsla av mystik
och spänning. Höga träd av bok står fritt i parken. Stammarna är tydliga element i det låga viltväxande markskiktet.Snabbväxande poppel placeras längs stråket. Känslan av den mer vilda
naturen är påtaglig. I parkens mitt formar träden
en tydlig cirkel, där ljuset tränger ner och når jorden. Fängslande och lektåliga artefakter, skulle
kunna skapa en intressant kontrast mellan det
organsiska och det artificiella. En 1,60 hög mur, i
tegel eller vit puts, avslutar och fångar in parken
mot väster och golfbanan. Muren täcks bitvis av
doftande kaprifol och tät murgröna. Ett släpp i
muren, med en pelar i trä, ger visuell kontakt
och ljus. I öster, mot vägen, avslutas Trollparken
av stadsdelens tennisbana. Om Trollparken blir
en lugn plats för vila och stillhet, eller ett paradis
för lekande barn får tiden utvisa.

Släpp i muren ger ljus och möjlighet till insyn
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Kvarter längs Rinnebäcksravinen

66

mer vildväxande
grönska
lägenheter
uteplatser

parkeringshus
lek
uteplatser

radhus
hagtorn

oxel
Rinnebäcksravinen
med betande får

0

10

20

30 M

67

68

Nyström, Louise (red) (2000). Stadsdelens vardagsrumytterstadens offentliga platser och liv.
Stadsmiljörådet, Kalmar.

Vindkraftverk inom Lunds kommun aktualisering av översiktsplan för Lund, PM
nr. 19. Lund

Olsson, Sören, Sonden Cruse, Gerd & Ohlander,
Marianne (1997). Det lilla grannskapet gårdar, trapphus & socialt liv. Graphic
Systems AB, Göteborg.

Lunds kommun, Tekniska förvaltningen (2002-1112). Förslag till bildande av naturreservatet
Rinnebäcksravinen i Värpinge, Lunds
kommun.

Olsson, Titti (red) (1998). Människans natur -det
grönas betydelse för vårt välbefinnande.
Byggforskningsrådet, Stockholm.

Ryding, Otto. (1997) Råmanus till bevaringsprogram
för Värpinge. Stadsarkitektkontoret, Lunds
kommun.

Berntsson, Viveca (red) (2002) Stadsplanera- istället
för att trafikplanera och bebyggelseplanera.
Boverket

Whyte, William H (1988). The design of spaces
from city- Rediscovering the center i
LeGates, Richard T & Stout, Frederic (red)
(2000).The city reader- second edition.
Routledge, London.

Ryding, Otto (1991) Lund utanför vallarna Del I Bevaringsprogram. Lunds kommun.

Boverket (1995). Bättre plats för arbete- Planering
av arbetsområden med hänsyn till miljö,
hälsa och säkerhet. Boverket, Jönköping.

Johansson, Carin & Tägil, Tomas (2001). Att bygga
i Skåne - platsen-traditionen-framtiden.
Corona förlag, Malmö.

Rapporter & utredningar

Gehl, Jan (1996). Livet mellem huseneudeaktiviteter og udemiljöer. Arkitektens
forlag, Skive.

Kommunala dokument

KÄLLFÖRTECKNING
Litteratur
André, Annika & Högstedt, Christina (1990). Kartornas
Lund. Förlagshuset norden, Malmö.
Bengtsson, Rune (2000). Stadsträd från A - Z. AB
svensk Byggtjänst.

Holmberg, Bengt (1996) Trafiken i samhället Grunder för planering och utformning,
Studentlitteratur, Lund.
Larsvall, Malena (1993) Gård i stad - Gårdens delar
samband och förändringar Med exempel
från Lund. Byggnadsforskningsrådet,
Stockholm.
Mumford, Lewis (1930). What is a city? i LeGates,
Richard T & Stout, Frederic (red)
(2000).The city reader- second edition.
Routledge, London.
Nyström, Louise (red) (2001). Stadsarkitektur- form,
kultur, liv. Stadsmiljörådet, Kalmar.

Lunds kommun. Värna och vinna staden- fördjupnings
planen för staden Lund. Samrådshandling be
slutad av byggnadsnämden 2001-04-19.
Lunds kommun. Överskiktsplan 1998 för Lunds
kommun. Antagen av Kommunfullmäktige
1998-05-28
Lunds kommun. Överskiktsplan 1998 för Lunds
kommun, -antagande -utlåtande utställningsredovisning länsstyrelsens
granskningsyttrande. Antagen av
Kommunfullmäktige 1998-05-28.
Lunds kommun, Stadsarkitektkontoret (2000-0524). Områdesbestämmelser för del av
Värpinge 17:26 m fl i Lund.

Ryding, Otto (1996). Lund utanför vallarna Del II Bevaringsprogram. Lunds kommun

Boverket (1995). Boverkets allmänna råd 1995:1 -Eta

blering av vindkraftverk på land.
Elforsk AB (2001). El- och Magnetfält- En rapport
om forskning och utveckling inom området
elektriska och magnetiska fält. Stockholm.
Elforsk AB (2000). El- och Magnetfält- En rapport
om forskning och utveckling inom området
elektriska och magnetiska fält. Stockholm.
Naturvårdsverket (2001). Ljud från vindkraftverk,
rapport 6241.
Rasmusson, Håkan (1999-10-31)
Miljökonsekvensbeskrivning för Värpinge
Golfbana. Lund.
Sveriges Riksidrottsförbund (2002). Näridrottsplats -för
fysisk aktivitet i boendemiljö. Halmstad

Lunds kommun, Stadsarkitektkontoret (1998).

69

Sydkraft (2002). Magnetfält.
Sydkraft (2002). SKEN-Elsäkerhet och miljö.
Trivector Traffic (2002). Trafikanalys för Lund
Väster, rapport 2002:68, Lund

Artiklar
Palmkvist, Joakim (2003-03-28). Var tionde bilist stannar inte för gående. Sydsvenska Dagbladet
Ekström, Andreas (2002-09-22). Historien om ett köpcentrum, Sydsvenska Dagbladet
Persson, Torsten (1998). Så kan bostäder göras bättre
för äldre. BygginfoPM nr 4

Muntliga källor
Yngve Darte, VA-chep tekniska förvaltningen, Lunds
kommun (2003-03-31)
Eva Gerdtsson, Landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Peter Lundberg på Sydkraft 2002-10-14
Mats Olsson på Lunds enegri (2002-10-14)
Kerstion Holmqvist, rektor på Fågelskolan (2002-11-03)
Jennica Siöstedt på Vägverket i Kristianstad

Internet
www.golf.se
www.varpingegolfbana.se
www.lund.se
www.sydkraft.se
www.vagverket.se

70

71

