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Förord
Det strategiska programmet visar en framtida utvecklingsriktning för Hällaryds tätort. Det ska ses som 
ett planeringsunderlag och ett visionsdokument. Programmet är en del av det i antagen översiktsplan 
efterfrågade fördjupningsarbetet för utvalda orter i Karlshamns kommun. Det ska underlätta för Hällaryd 
att fortsätta utvecklas både befolknings- och livskvalitetsmässigt. 

Dialogen har varit viktig under hela projektet, Hällarydsborna och politiker har tillsammans bidragit till 
slutprodukten. Ett specifikt dialogprojekt har även genomförts med Hällaryds skolbarn i årskurs tre till 
sex.  Något som varit påtagligt under arbetets gång är det stora engagemanget som finns för orten. Detta 
engagemang har format programmet.

Förarbete
Daniela Edvinsson                Simon Josefsson        
Praktiserande planarkitekt    Praktiserande planarkitekt   
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INTRODUKTION

Bakgrund
Ett strategiskt program för Hällaryd innebär ett 
fördjupningsarbete av det slag som föreskrivs i 
antagen översiktsplan. Översiktsplanen 
presenterar en önskad framtidsbild för Hällaryd 
- en vision för hur Hällaryd ska se ut år 2030. 
Det strategiska programmet fördjupar det som 
översiktsplanen pekat ut som utvecklingsriktning 
för Hällaryd. Programmet baseras dels på nämnd 
översiktsplan och dels på den medborgardialog 
som genomförts. 

De föreslagna åtgärderna har valts med hänsyn till 
att de gynnar samhällets utveckling. Programmet 
är ett visionsdokument som ska användas som 
planeringsunderlag när olika utvecklingsfrågor 
blir aktuella på orten. Av de fysiska åtgärder som 
föreslås i programmet behöver en prioritering 
göras inför ett utförande. De åtgärder som 
i framtiden väljs ut för att genomföras eller 
användas som inspiration i kommande projekt 
behöver vägas prioriteringsmässigt mot övriga 
satsningar i Karlshamns kommun. I nästa steg 
behöver vald åtgärd sättas i sammanhang med 
befintliga funktioner i Hällaryd och framtida 
platsspecifika/åtgärdsspecifika fördjupningar 
behöver genomföras där detaljfrågor utreds. 
Åtgärder behöver även föregås av eventuella 
markdiskussioner, avtalsupprättande och 
skötselanslag.

Syfte
Det strategiska programmet ska redogöra för en 
hållbar utvecklingsriktning för Hällaryds tätort i 
enlighet med antagen översiktsplan. Dokumentet 
är vägledande i sin karaktär och ska underlätta att 
nå den vision som är utpekad i översiktsplanen. 

Metod
Till grund för projektet ligger en 
medborgardialog med Hällarydsborna. Den 
demokratiska förankringen är av stor betydelse 
för det strategiska programmet. Dialogen 
hämtade inspiration från en SWOT-analys 
där invånarna fick svara på vad som var bra 

respektive mindre bra med Hällaryd och om 
det var någonting som de ville utveckla. För 
att nå gruppen 13-18-åringar kompletterades 
dialogen med utskick av frågeformulär till denna 
åldersgrupp.

Ett riktat dialogprojekt har även genomförts på 
Hällaryds skola där elever i årskurs 3-6 har fått 
bidra med sin kunskap om Hällaryd. Vid tre 
tillfällen träffade stadsmiljöavdelningen eleverna. 
Presentation, utflykt och modellbyggande 
genomfördes för att samla in elevernas idéer. 
Vissa tankar från mötena med eleverna har 
lyfts in i programmet, andra har redovisats för 
styrande politiker.

Vidare har workshops genomförts med styrande 
politiker och berörda tjänstemän för att samla in 
information och kunskap inför framtagandet av 
aktuellt dokument.

Samtliga inkomna synpunkter ligger till grund för 
den identitet som tillskrivs Hällaryd. Samtidigt 
har dialogen hjälpt oss att identifiera kritiska 
frågor och behov som behöver mötas i framtiden 
för att Hällaryd ska kunna utvecklas positivt.

Utifrån inkomna synpunkter tillämpades en 
sociokulturell platsanalys. Analysen fokuserar på 
det mänskliga förhållandet till platsen genom att 
studera de faktorer som bidrar till uppfattningen 
av densamma. Viktiga aspekter är såväl platsens 
fysiska utformning som dess sociala rum. 
Även intressekonflikter, maktförhållanden och 
personers anknytning till platsen är relevanta 
i sammanhanget (Boverket 2006). För att 
kvalitetssäkra den sociokulturella analysen 
genomfördes flera fältstudier i syfte att generera 
en förståelse för orten.

Avgränsning
Programmet avgränsas geografiskt till Hällaryds 
tätort i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
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Process
Det strategiska programmet innebär ett 
fördjupningsarbete av det slag som föreskrivs i 
antagen översiktsplan. Översiktsplanen har lagt 
grunden för Hällaryds framtida utveckling. 
Aktuellt program fördjupar detta ytterligare och 
underlättar för framtida detaljplaner, bygglov och 
infrastrukturinvesteringar. 

Hällaryd i översiktsplanen -

vison för 2030
Hällaryd är ett attraktivt samhälle där 
det byggts centralt både för äldre och 
yngre. Kompletteringar och förtätningar 
har lett till att det finns ett bredare utbud 
av bostadstyper och upplåtelseformer. 
Det finns marklägenheter med god 
tillgänglighet och även trygghetsboende. 
Också en del villor har tillkommit och 
kompletterar den tidigare bebyggelsen, 
bland annat har det planlagda området öster 
om Modalavägen byggts ut. Med ökat antal 
bostäder i Hällaryd med omnejd har även 
underlag till skola och service förbättrats. 
Föreningslivet är starkt och engagerar 
många och Hällaryds idrottsplats, som nu 
har en fullstor fotbollsplan, fyller en viktig 
funktion i samhället. Hällaryds centrum 

har förtätats och förskönats. Då man kör 
Elisbergsvägen norrut genom Hällaryd och 
passerar Trensumsvägen märker man tydligt 
att man kommit in i ortens centrum. Gatan 
smalnar, får en annan markbeläggning, är 
kantad av en trädallé och snart når man 
Hällaryds torg. Torget är, jämte den nya 
samlingslokalen, kyrkan och skolan, en 
viktig mötesplats i Hällaryd. I anslutning till 
torget finns matbutik och annan kommersiell 
service liksom busshållplats. I de centrala 
delarna har tillkommit nya byggnader som 
inrymmer bostäder och i bottenplanet olika 
verksamheter. Strax innan man når kyrkan 
i Elisbergsgatans fond finns på vänster sida 
skola, bibliotek och en ny förskola vid en fin 
platsbildning. Här finns också en välbesökt 
aktivitetspark. Bra cykelvägar förbinder 
Hällaryd med både Karlshamn och Åryd. 
Söderut kommer man enkelt och tryggt 
med cykel till havet och småbåtshamnen i 
Matvik. Kollektivtrafikförbindelserna har 
utvecklats och det går täta turer till centrum. 
Detta är till stor fördel för inte minst pendlare 
och gymnasieelever. Även de digitala 
transportvägarna är väl utbyggda. Det finns 
bredband till nytta för både enskilda och 
företag.

INTRODUKTION
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Hällaryd i översiktsplanen -

Hur når vi dit?
Ny bebyggelse och övriga förändringar som 
innebär stärkt underlag för skola, förskola 
och annan service ska ses som positivt.

• Se över möjligheterna att förtäta 
och komplettera den befintliga 
centrumbebyggelsen och tätortsväven 
med såväl funktionsblandad bebyggelse 
och bostäder som verksamheter. Detta 
görs lämpligen i samband med ett 
programarbete för tätorten Hällaryd.

• Placera företrädesvis centrumfunktioner i 
Hällaryd längs Elisbergsvägen mellan Tren-
sumsvägen och kyrkan.

• Beakta värdefulla naturområden vid för-
ändringar inom tätorten.

• Se över och förbättra kopplingen mellan 
centrum och övrig tätbebyggelse.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som 
stämmer bättre överens med bebyggelsens 
innehåll och utformning och som motsvarar 
dagens krav och behov vad gäller utveckling 
och bevarande.

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara 
transporter vid planering för nya bostäder, 
verksamheter och funktioner.

Åtta ledord

Pusslet illustrerar de åtta ledord som utgör grunden 
för den utveckling som presenteras i översiktsplanen

INTRODUKTION
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HÄLLARYD NU OCH DÅ
Historia
Orten Hällaryd har sitt ursprung i medeltiden. 
Från denna tid fanns en äldre kyrka kvar men 
denna ersattes år 1878 av dagens kyrka (Svenska 
kyrkan 2016). Från början tillhörde Hällaryd 
Bräkne härad men övergick år 1862 till att bli 
Hällaryds landskommun och kom sedan att slås 
ihop med Karlshamn år 1971 (Harlén Eivy 2003). 

Demografi
I Hällaryds tätort bor 595 invånare (2016). Under 
de senaste fem åren har Hällaryd haft en positiv 
befolkningsutveckling och prognoserna fram till 
år 2025 visar på en befolkningsökning om cirka 
nio invånare per år vilket innebär 680 invånare 
i Hällaryds tätort år 2025. Den demografiska 
strukturen domineras av barnfamiljer och äldre 
och prognoserna pekar på att dessa åldersgrupper 
också kommer att öka framöver. Den åldersgrupp 
som har den kraftigaste prognostiserade ökningen 
mellan år 2015-2025 är äldre pensionärer i 
åldrarna 80-100 år. Ungdomar mellan 13-18 år är 
en åldersgrupp som väntas minska under samma 
tidsperiod.

Samhället idag
Hällaryd är en mindre ort som ligger omkring 
8 kilometer från centrala Karlshamn. Orten är 
belägen på en höjd omgiven av Blekinges skog- 
och åkerlandskap. Hällaryd har många kvaliteter 
som ett mindre samhälle nära naturen samtidigt 
som det är nära till staden. Samhället präglas av 
ett stort engagemang tillsammans med en stolthet 
för orten men också en stark gemenskap, som inte 
minst syns på fotbollsplanen. Söder om tätorten 
ligger idrottsföreningen Hällaryds IF som har flera 
fotbollslag i olika divisioner. Bland annat finns 
herrlag i både division 4 och 6, damlag och lag för 
både yngre tjejer och killar. Föreningen startades 
år 1946 och år 2015 uppgick medlemsantalet i 
Hällaryds IF till 488 personer (Hällaryds IF 2016).

På orten finns ett bibliotek och en mataffär 
med tillhörande post- och apoteksombud samt 
utkörning av matvaror. I samhället finns förskolor 
och grundskola med klasser upp till årskurs 6 
med tillhörande idrottshall. Skolgården har en 
konstgräsplan och en lekplats som används flitigt 
av barn i Hällaryd, även på fritiden. 
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ÅLDERSSTRUKTUR HÄLLARYDS TÄTORT 
2016

                 Demografi Hällaryds tätort 

HÄLLARYD NU OCH DÅ
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                      Befintliga samhällsfunktioner

HÄLLARYD NU OCH DÅ

Lekplatser



Enplansvillor öster om Elisbergsvägen

Karaktäristiska en- och halvplansvillor i det nordligaste 
området öster om Elisbergsvägen

Enplansvillor väster om Elisbergsvägen
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Hällaryds förskola har två verksamheter med olika 
åldersgrupper, en vid grundskolan och en i en del 
av det gamla kommunalhuset. I den andra delen av 
kommunalhuset finns en samlingslokal för upp till 
80 personer, men även denna del har sedan flera 
år tillbaka använts av förskolan. Samlingslokalens 
kapacitet för andra ändamål har således minskat till 
fördel för förskoleverksamheten. Kommunalhusets 
övervåning är inrättad med ett fåtal lägenheter 
som ägs av Karlshamnsbostäder.  I närheten av 
kommunalhuset finns även en församlingsgård. 
För äldre personer som inte längre kan bo själva 
finns Eklunden som är ett särskilt boende för 
äldre. För den motionsglada finns det i den östra 
delen av Hällaryd ett kortare elljusspår med 
beläggning av barkflis. Söder om tätorten finns en 
återvinningsstation som drivs av den intilliggande 
fotbollsklubben Hällaryds IF.

Bebyggelsetyper
Den bebyggelsetyp som dominerar i Hällaryd är 
villabebyggelse av olika karaktär. Bebyggelsen 
väster om Elisbergsvägen präglas framför allt av 
enplansvillor men med inslag av tvåplanslägenheter. 
Den östra sidan av Elisbergsvägen har en mer 
blandad bebyggelse i form av marklägenheter, 
både en- och tvåplansvillor. 

Den demografiska strukturen i Hällaryd 
med övervägande äldre och barnfamiljer är 
någonting som också speglar bebyggelsetyper 
som är förekommande på orten. Det låga antalet 
lägenheter visar på den låga representationen av 
unga vuxna på orten samtidigt som dominans av 
villabebyggelse och marklägenheter indikerar att 
majoriteten är barnfamiljer och äldre.
Den nordligaste delen öster om Elisbergsvägen har 
en bebyggelse från 1950-talet, medan merparten 
av bostäderna väster om Elisbergsvägen tillkom 

HÄLLARYD NU OCH DÅ
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Hällaryd

Modala
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Marklägenheter i tegel norr om mataffären Typisk enplansvilla från området sydöst om Elisbergsvägen 

Karaktäristiska marklägenheter i Hällaryds kärna

Lägenheter i tvåplanshus centralt i Hällaryd Nyare bebyggelse i området utmed Trensumsvägen

Äldre bebyggelse i området utmed Trensumsvägen och 
Gamla riksvägen
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under en längre period mellan 1950–70-talet. 
Marklägenheterna och tvåplanslägenheterna som 
är lokaliserade centralt i Hällaryd är byggda under 
flera olika perioder, de äldsta norr om mataffären 
är från 1970-talet medan andra är byggda 
under 1980–90-talet. Området strax sydöst om 
Elisbergsvägen har sitt ursprung från slutet av 

1970-talet och framåt. Utmed Trensumsvägen i 
sydlig riktning ner mot Matvik finns en bebyggelse 
som blandas av arkitektur från sekelskiftet och 
framåt.



Områden som kan vara utsatta för ras och skred 

Områden som kan vara utsatta 
vid skyfall

12

DEL 1   

Strategiskt program Hällaryd 

Natur
Hällaryds tätort ligger geografiskt på en 
höjd omgiven av ett varierande skog- och 
åkerlandskap. Jordbruksmarken sträcker sig från 
söder i nordvästlig riktning omkring Hällaryd 
och är kategoriserad som brukningsvärd 
jordbruksmark och är därför av nationellt 
intresse. I väster tillhör delar av jordbruksmarken 
Länsstyrelsens bevarandeplan för jordbruket. 
Öster om Hällaryd breder sig ett skogslandskap 
ut sig som mestadels består av barrskog men 
även av lövskog närmast Hällaryd. En halv 
mil sydöst om Hällaryd finns naturreservatet 
Eriksberg. Bortom Eriksberg finns även Natura 
2000 områden, både områden som står under 
fågeldirektivet, samt art- och habitatdirektivet 
som sträcker sig ut i havet och skärgården. 
Natura 2000-områden ligger på minst en halv 
mils avstånd från Hällaryd. Tätt intill Hällaryds 
IP finns en mängd skyddsvärda träd, men även 
omkring kyrkogården och kommunalhuset. Vid 

kyrkogården finns identifierade rödlistade arter. 
Norr om Hällaryd finns Svartasjön som även har 
en tillhörande badplats på cykelavstånd, knappt 
tre kilometer från Hällaryds centrum. I den västra 
utkanten av Hällaryd rinner Klockarebäcken som 
har sitt utflöde i Svartasjön. Fem kilometer söder 
om Hällaryd breder Blekinges skärgård ut sig. 
Det finns också flera identifierade fornminnen 
i Hällaryd. Från mataffären och ner mot 
äldreboendet sträcker sig ett större gravfält med 
synliga stenrösen. Även nordöst och nordväst om 
tätorten finns identifierade stenrösen. Läs vidare 
under fornlämningar. 
Inom tätorten finns få risker för ras och skred. 
De risker som finns är framförallt lokaliserade i 
de nordvästra och norra delarna av Hällaryd på 
grund av nuvarande topografi.

HÄLLARYD NU OCH DÅ
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Hällaryd
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Regionnätledning



Bussförbindelser till och från Hällaryd
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Fornlämningar 
På föregående sida visas fornlämningar inom 
tätorten utmärkta på kartan:
- Fornlämningar: RAÄ Hällaryd 294, bro, RAÄ 
Hällaryd 45:1 röse (grav), RAÄ Hällaryd 298, 
stensättning (grav).
- Övrig kulturhist. lämning: RAÄ 49: 1, gravfält.
- Bevakningsobjekt: RAÄ Hällaryd 295, färdväg, 
RAÄ Hällaryd 337,340 och 353 samtliga bytomt/
gårdstomt. Markingrepp i anslutning till dessa 
fornlämningar kräver tillståndsprövning av läns-
styrelsen enligt 2 kap. kulturmiljölagen. För exakt 
placering och beskrivning hänvisas till 
Riksantikvarieämbetet, www.raa.se

Kommunikationer
Dagens kollektivtrafik som trafikerar Hällaryd 
utgörs av busslinje 250 som trafikerar Karlshamn - 

Åryd - Ronneby med stopp i Hällaryd. Turtätheten 
är begränsad där högsta tätheten uppgår till en 
buss varje timme i respektive riktning. Den mest 
intensiva turtätheten äger rum på morgon och 
eftermiddag under vardagar. Andra tider på dygnet 
varierar avgångarna från varannan till var tredje 
timme. Under helger finns inga bussförbindelser 
till och från Hällaryd. Busslinjen angör Hällaryd 
vid tre hållplatser, längs med Gamla riksvägen, vid 
äldreboendet Eklunden samt Hällaryds skola. 
Inom Hällaryds tätort finns goda cykelförbindelser, 
framför allt längs med Elisbergsvägen som 
går genom tätorten. När cyklister ska ta sig till 
Karlshamn kan de numera ta den nyanlagda gång- 
och cykelbanan längs gamla riksvägen. Denna 
gång- och cykelväg stärker kopplingen mellan 
Hällaryd och Karlshamn genom att det skapats en 
enhetlig och säker cykelförbindelse in till staden. 

HÄLLARYD NU OCH DÅ



Bussförbindelser och hållplatser Hällaryd
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Gång- och cykelstråk i Hällaryd
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Planerad gång- & cykelväg
Befintlig gång- & cykelväg

Kyrka

Motionsslinga
Större/mindre bilväg

Tätort

HÄLLARYD NU OCH DÅ



Dialog med barn under Hällarydsdagen Barnfamiljer var högt representerade vid dialogen under 
Hällarydsdagen
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MEDBORGARDIALOG

På plats
Den 28 juni år 2016 hölls en medborgardialog i 
samband med Hällarydsdagen där invånarna fick 
tycka till om den framtida utvecklingen i Hällaryd. 
Dialogen hämtade inspiration från en SWOT-
analys. Totalt inkom synpunkter från omkring 
60 personer, allt från barn till äldre människor. 
Ungdomar (13-18 år) lyste dock med sin frånvaro 
varpå dialogen utökades genom utskick av 
frågeformulär som kompletterades genom utskick 
av påminnelse. Dialogen har även kompletterats 
på ett mer aktivt sätt, riktat mot ungdomar, butiks- 
och förskolepersonal. Denna samlade dialoginsats 
inledde projektet och la grunden för hela arbetet.  

MEDBORGARDIALOG
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Hällaryds skola - barn/ungdomsdialog 
Under hösten/vintern 2016 genomfördes ett 
dialogarbete med barn på Hällaryds skola. 50 
barn i årskurs tre till sex deltog. Syftet var att ta del 
av barnens åsikter kring Hällaryd, hur de ser på 
orten idag och vad de skulle vilja förändra. Vidare 
diskuterades platser som känns bra och mindre 
bra och vad man använder olika platser till.

Vid det första mötet presenterades projektet 
och barnens roll i arbetet. Vid det andra mötet 
fick barnen besöka olika platser i Hällaryd och 
diskutera och fundera över funktioner och 
vad som efterfrågas. Vid det tredje tillfället 
genomfördes ett modellbyggande. Barnen fick 
själva skapa nya miljöer inspirerade av dagens 
och komma med förslag på hur platserna kan 
förändras och förbättras med hjälp av sin egen 
och klasskompisars fantasi. I grupper med hjälp 
av papp, pyssel och samarbete skulle deras tankar 
om Hällaryd illustreras. Barnens synpunkter 
sammanställdes sedan och användes som ett av 
flera underlag till aktuellt strategiskt program. 

Vidare har barnens synpunkter och modellbyggen  
sammanfattats och dokumenterats samt 
presenterats för politiker i kommunstyrelsen. 
I början av 2017 ska ett återkopplingsmöte 
genomföras med barnen där samrådshandlingen 
av det strategiska programmet och hur deras 
synpunkter har påverkat presenteras.

Hela projektet var mycket uppskattat av barnen 
och det var intressant att ta del av våra viktigaste 
medborgares synpunkter. Denna grupp som sällan 
kommer till tals under planeringsprojekten fick 
denna gång göra sin röst hörd. 

Sammanfattning av barnens tankar och idéer:
- Satsa mera på lekplatser med äventyrstema
- Ordna fler och bättre skate/kickboardramper
- Bygg övergångsställe vid skolan och matöppet
- Anordna en park vid kommunalhuset
- Gör så alla kan ta del av föreslagna projekt genom 
god tillgänglighet 
- Ta vara på det som är bra med Hällaryd såsom 
närheten till naturen och småskaligheten

Läs mer om barnens tankar under varje modellbild.  
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1 Matöppet

Vi valde gräsplätten vid matöppet. För vi kunde göra 
mer saker där än på de andra platserna. Vi byggde 
soptunnor, ett tält, en fontän, bänkar och buskar som 
skulle bilda en park. Vi byggde det här för att vi tänker 
det kan göra skillnad i framtiden och många får plats 
och man kan gå där och rasta hunden. 
Grupp 1. Arvid, Isabelle, Regina, Amanda, 
Nathalie 

2 Motionsslingan

Vi valde motionsslingan. Vi valde att bygga ett utegym 
och två fikaplatser. För att folk ska träna mera och för 
att man ska kunna fika i skogen. 
Grupp 2. Alice, Philip, Axel. L, Emmie, Nellie O

3 Lekplatsen

Vi valde att bygga en linbana mellan den stora rutsch-
kanan. 
Grupp 3. Anton, Tuva, Samantha, Erik, Tuva

4 Matöppet

Vi valde platsen vid matöppet. Vi hade velat ha en 
kiosk, en liten studsmatta, en fontän innanför några 
buskar och tre bänkar vid fyra buskar. Och till sist eller 
det viktigaste att det ska vara ett torg.
Grupp 4. Svante, Rolyana, Ebba, Engla
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6 Området vid matöppet

Vi har satt dit fler bänkar, en grill och en gång till på 
vår modell. Gångplattorna ska vara i ölandssten. Sen 
tycker vi att det ska finnas nya rabatter och ett nytt 
staket och en fontän på vår modell. Vi vill att dom
ska bygga det för att det kanske kommer mer 
människor dit när det är nya grejer där och det är 
billigt alternativ.
Grupp 6.Waylon, Emma, Mohammad N, Sheikho

7 Området vid skateboardrampen 

Vi valde att bygga en modell av skateboardrampen 
därför att vi ville rusta upp den. Den är nu tråkig, 
farlig och gammal. Vi vill ha en u-ramp, en liten ramp 
i mitten och de ramper som redan finns.
Vi skulle också vilja ha en liten kiosk i närheten så att 
det finns möjlighet att köpa något att äta/dricka. Vi vill 
också ha en parkering någonstans. Eftersom rampen 
är Hällaryds “ansikte utåt” så vill vi inte att den ska 
vara grå och ful. Vi vill ha snygg graffiti på ramperna 
som en graffitimålare har gjort.
grupp 7. Li, Mohamad A, Viktor, Majken

8 Området vid matöppet

Platsen behöver fixas och det är bara några trasiga 
bord och en stor gräsplätt där.Vi vill att det ska finnas 
en kiosk där man kan köpa lotter och man kan köpa 
glass och godis. Det ska finnas minigolfbanor och 
boule för de gamla. Det ska finnas bord och stolar. Det 
viktigaste är att vi vill ha en fontän.
Grupp 8. Elin, Axel, Johan, Kajsa

5 Lekplatsen

Vi valde lekplatsen för att vi tycker att det inte finns 
så mycket roliga saker man kan leka med/på. Vi vill 
göra om det till en ny lekplats. Vi byggde en linbana 
som man kan åka på till en stor rutschkana. Vi byggde 
också en klätterställning med en båt längst upp. Där 
kan man vara och leka pirater.
Grupp 5. Kerry, Felicia, Nelly K, Alwin
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9 Området vid kommunalhuset

I stället för Matöppet vill vi ha en större affär. Vi har 
byggt det nya Coop. Vi gjorde affären lite större och 
med många fler parkeringar. Jämte affären vill vi att 
det ska vara en återvinningsstation också. Då kan 
man slänga sitt skräp samtidigt som man handlar.
Eftersom många kör bil till Hällaryd så har vi byggt 
en parkering vid kommunalhuset. Tvärs över vägen 
har vi ett övergångsställe för att kunna komma till 
affären på ett säkert sätt från parkeringen.
Grupp 9. Hanna, Andreas och Ellie

10 Skateparken

Vi har byggt om skateboardparken. Där har vi lagt 
till en ramp i mitten.  På ängen bredvid har vi satt två 
bänkar och en brunn emellan. Sen har vi lagt till en 
rutschkana, studsmatta och träd runt allt.
Grupp 10. Emil, Anna, Mohamad Y, Felicia, 
Andreas H
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MEDBORGARDIALOG
Workshops
Två olika interna workshops har genomförts under 
vintern 2016 där både styrande politiker genom 
kommunstyrelsen och berörda tjänstepersoner 
deltagit. 

Anledning till att vi träffades var för att få in 
kunskap och identifiera viktiga framtidsfrågor 
och behov som behöver speglas i slutprodukten. 
Att samla alla inbjudna vid två tillfällen möjliggör 
även för intressanta diskussionsmöjligheter där 
den individuella kompetensen tas om hand men 
där även de egna inspelen ställs mot andras för att 
nå fram till en avvägning mellan olika intressen.

Mycket synpunkter och tankar samlades in under 
de två workshopstillfällena. Dessa synpunkter låg 
sedan till grund tillsammans med övrig dialog för 
detta program. 

Sammanfattning av synpunkter Workshop 1, 
tjänstepersoner:

- Bristen på  förskoleplatser  medför många 
negativa konsekvenser för orten t.ex. när det gäller 
elevunderlag och befolkningsunderlag. 

- En ny förskola i närheten av befintlig grundskola 
skapar flexibla lokaler och gör det attraktivt för 
barnfamiljer att bosätta sig i Hällaryd. Det skulle 
lösa ovanstående problematik. 

- En åldrande befolkning tillsammans med ett 
minskande elevunderlag ger ingen god framtid för 
Hällaryd. Denna trend måste vändas. Ett förslag är 
att slå ihop Åryds och Hällaryds skola och satsa 
på en gemensam förskole/skolenhet för framtiden. 

- Vid nybyggnation ska flexibla byggnader 
eftersträvas, byggnader som över tid kan användas 
för flera funktioner.

- Hällaryd är en utpräglad boendeort men har 
bristande näringsliv. I denna boendeidentitet finns 
också styrkan på orten. 

- Det finns prisvärda befintliga hus, det är en 
kompakt ort med små avstånd, vacker närmiljö, 
och äldreboende centralt.  Att satsa på boende och 
skolverksamhet är rätt väg att gå för att skapa en 
postiv ortsutveckling. 

- Att det finns fiberanslutning i Hällaryd ger 
möjligheter för distansarbete.

- Äldre människor vill ha möjlighet att bo kvar 
på orten, möjligheten för äldrevårdsplatser på 
Ekelunden är viktigt. 

- Att bygga senior/trygghetsboende centralt i 
Hällaryd medför positiva samlingseffekter för 
hemtjänsten  då deras service underlättas.
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Sammanfattning av synpunkter från Workshop 2 
politiker och tjänstepersoner : 

- Inledningsvis diskuterades Hällaryds styrka som 
boendeort och vikten av att bevara stoltheten som 
finns för orten.  

-Även bristen på förskoleplatser och aktiviteter efter 
skoltid  nämndes. 

- Vikten för samhället att affären finns kvar 
underströks. Detta styrs av den privata marknaden.
 
- Aktivitetsmässigt är samhället för spretigt. 
Aktiviteter behöver samlas vid en plats, centralt i 
orten. 

- Förslag framkom på att utöka äldreboendets 
kapacitet.

- Se över parkeringsytor vid äldreboendet och hitta 
lösning på dagens problematik.

- Entrén till Hällaryd behöver åtgärdas. Det behöver 
skapas en attraktiv och välkomnande led in i 
samhället.

- Se över möjligheterna till någon form av 
natursatsning. Ridvägar/hästverksamhet skulle 
kunna vara en satsning som passar Hällaryd. 

- Programmet behöver synkroniseras mot 
skolverksamhetens planer för Hällaryd. Både den 
kortsiktiga och långsiktiga lösningen behöver 
beskrivas.

Många av de synpunkter som inkom under de två 
workshoptillfällena har inarbetats i programmet.  
Detta kan du läsa om på kommande sidor under del 
två och del tre i programmet. 
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MEDBORGARDIALOG - 

SYNPUNKTER
Som helhet genererade dialogen en förståelse för 
orten och de frågor som anses viktiga för Hällaryd 
i framtiden. Tydligt var att det finns en stolthet 
för orten och de samhällsfunktioner som finns 
idag. Den oro som framkom handlade framför 
allt om huruvida viktiga funktioner kommer att 
finnas kvar. På följande sidor följer en utförligare 
beskrivning av de synpunkter som framkom under 
dialogen.

Vad upplever medborgarna som 

positivt med Hällaryd?
Utifrån dialogen menar många invånare att 
Hällaryd står för natur och lugn. Vidare framhäver 
de tillgången och närheten till natur och rekreation 
i form av det öppna landskapet, skogen, badplatsen, 
idrottsplatsen och motionsslingan som kvaliteter 
i samhället. Känslan av att alla känner alla är en 
styrka. Både äldre och yngre anser att ortens ringa 
storlek är något positivt. 

Ur dialogen framkommer ett mycket starkt lokalt 
engagemang för orten där gemenskap framträder 
som en viktig del av Hällaryd. Invånarna nämner 
betydelsen av samlingslokaler på orten som en 
viktig förutsättning för gemenskap.

Den samhällsservice och övriga funktioner som 
Hällaryd idag erbjuder anses för många 

av invånarna vara tillräckligt. Mataffären var 
en frekvent återkommande samhällsfunktion 
som flera ansåg vara nödvändig för ortens 
överlevnad och för att det ska vara möjligt att bo 
kvar i samhället. Engagemanget för butiken har 
framförallt visats från den äldre generationen. 
För äldre anses närheten till mataffär vara en 
nödvändig funktion speciellt då kollektivtrafiken 
till andra affärer i staden är begränsad. Post- 
och apoteksombud samt utkörning kopplat till 
mataffären är värdefulla tjänster som framför allt 
underlättar vardagen för äldre.

Andra viktiga funktioner som Hällarydsborna ser 
som positiva är den etablerade äldreomsorgen, 
förskolan, skolan, fritidsgården, biblioteket, 
samlingslokalerna och återvinningsstationen. 
Vidare anses Hällaryd vara en utpräglad boendeort 
med goda livskvaliteter och önskan är stark att 
orten ska förbli just detta. 

I dialogen med barnen framkom liknande tankar 
som med övriga medborgare. Det positiva med 
orten är närheten, tryggheten och naturen. 
Hällaryds skolas verksamhet uppskattas mycket 
och skolans närmiljö upplevs stimulerande. Att 
alla känner alla skapar en trygghet. 

MEDBORGARDIALOG
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Vilka utvecklingsbehov finns i 

Hällaryd?
Under dialogen framkom flera aspekter som enligt 
medborgarna kan förbättras i Hällaryd. Något 
som framförallt ansågs vara viktigt var frågan om 
förskoleplatser och lokaler. Enligt medborgarna 
finns ett akut behov av fler förskoleplatser genom 
en ny förskola. Förskolan som idag är en del av 
kommunalhuset är enligt medborgarna för liten 
för det behov som finns hos förskoleverksamheten.  
Det saknas flera förskoleplatser och en efterfrågan 
finns på orten. Personal på Hällaryds förskola 
med verksamhet i kommunalhuset menar 
att en sammanhållen förskoleverksamhet 
skulle underlätta det praktiska arbetet. Två 
förskoleverksamheter kräver exempelvis mer 
personal i slutet av dagen när förskolorna ska 
stängas, i kontrast till om förskolan hade varit en 
och samma verksamhet. En större samlingslokal åt 
bland annat Sveriges pensionärsförbund (SPF) och 
Pensionärernas riksförbund (PRO) som är viktiga 
föreningar i Hällaryd behövs också. 

Andra viktiga aspekter som framkom från 
medborgarna var önskemål om bättre underhåll 
och upprustning av parker, motionsslingor, 
aktivitetsytor och lekplatser. I åtanke finns särskilt 
parken intill mataffären och kommunalhuset som 
föreslås rustas upp och få möblemang med både 
bord och sittplatser utöver de slitna bänkar som 
finns idag. Motionsslingan som idag är populär 
föreslås rustas upp med ett utomhusgym för att 

således locka fler motionärer. Än mer attraktiva 
aktivitetsytor och lekplatser föreslås, framförallt 
av barnfamiljer som upplever att det finns ett stort 
behov, som viktig förutsättning för barnens trivsel 
på orten. Skateparken är ytterligare en aktivitetsyta 
som medborgarna menar behöver utvecklas. 
Förslag fanns också på att en hundrastgård kunde 
byggas. Från fotbollsföreningen Hällaryds IF finns 
önskemål om utbyggnation av fotbollsplanen då 
den nuvarande storleken är några meter för liten 
för division 3. Dessutom finns vidare önskemål 
om en ny träningsyta i konst- eller naturgräs på 
den nuvarande grusplanen som  idag används som 
parkeringsyta.

Utifrån dialogen uppkom också flertalet tankar om 
att fler boendeformer behöver tillkomma. Det var 
framför allt äldre som uttryckte att det inte finns 
någonstans att flytta när de inte längre kan bo kvar 
i egna hus. De menar att fler boendeformer bidrar 
till att fler människor kan flytta till orten genom att 
fler hus blir tillgängliga. Även andra målgrupper 
efterfrågade nya boendeformer i samhället. Från 
medborgarnas håll fanns även önskan om att 
någon ny verksamhet skapas, där både pizzeria 
och café är funktioner som föreslås.

Hällarydsborna uttryckte även ett behov av fler 
kommunikationer mellan Karlshamn och andra 
orter i närheten som ligger på cykelavstånd. 
Många såg gärna en mer turtät kollektivtrafik, 
medan andra ansåg det vara ohållbart i och med 
det glesa befolkningsunderlaget. Något som 

MEDBORGARDIALOG



Synpunkter lämnades både muntligt och i skriv- och ritform under Hällarydsdagen

26

DEL 2   

Förarbete strategiskt program Hällaryd 

många valde att kommentera var önskemål om 
gång- och cykelväg mellan närliggande orter. 
Säkerhet diskuterades även i andra aspekter i 
form av bättre belysning vid biblioteket samt vid 
Nytäppsvägen. Det framkom vidare önskemål om 
fler parkeringsplatser åt arbetande och besökande 
till äldreboendet Eklunden. Sänkt hastighet 
längs Elisbergsvägen samt ett övergångsställe vid 
mataffären var säkerhetsaspekter som kom upp till 
ytan med syfte att skapa ökad säkerhet för framför 
allt barn och äldre.

Barnen i Hällaryd uttrycker ett stort intresse för  
aktiviteter och rörelse. Många av barnen vill att 
det satsas på lekplatser med äventyrsinriktning, 
linbanor och klätterväggar/klätterställningar i 
olika utformningar saknas. Vad gäller aktivitetsytor 
efterfrågas en spontanidrottsplats i likhet med det 
som genomförts vid Österslättskolan med ramper 
för både skateboard och kickbike. Vidare är 
säkerhetstänket utbrett även i denna målgrupp, ett 
nytt övergångställe efterfrågas vid matöppet och 
ytterligare belysning i samhället efterfrågas. Även 
entrén till Hällaryd kunde göras mer tilltalande 

med flertalet förslag på utformningar med träd, 
sittplatser och grillplats. Att anlägga en park vid 
matöppet/kommunalhuset tycker barnen hade 
varit bra för samhället. Många har fotbollen som 
fritidssyssla och de är nöjda med den verksamhet 
som Hällaryds IF bedriver. Flera menar dock att 
det hade varit bra om det funnits möjlighet till fler 
aktiviteter på orten.  

Hällaryds identitet
I medborgardialogen har Hällarydsborna fått lyfta 
fram vad som är positivt med att bo i Hällaryd. 
Med hjälp av dialogen har ortens identitet blivit 
allt tydligare. Den identitet som Hällaryd står för 
är viktig att värna i det framtida utvecklingsarbetet.

Stolthet, gemenskap och engagemang

Invånarna uttrycker vid flera tillfällen hur 
gemenskapen i samhället är en viktig del av deras 
vardag. För många äldre är SPF och PRO viktiga 
sociala nätverk, medan fotbollsklubben är en 
viktig del i samhället för både äldre och yngre. 
Hällaryds IF har flera lag upp till division 4 som gör 
idrottsplatsen till en knutpunkt för aktivitet. Bland 
annat är det Hällaryds IF som står för skötseln av 
återvinningscentralen. När invånarna pratar om 
sin ort är det med stolthet och värme som orten 
benämns. Även barnen på Hällaryds skola pratar 
om både skolan och orten med stolthet. Närhet 
och att alla känner alla är återkommande teman. 

Natur, småskalighet och lugn

Samhället är beläget på en höjd med ett skog- och 
åkerlandskap som kantar orten och ger den en 
lantlig prägel. Orten kan beskrivas som grön och 
lummig med naturen runt knuten menar flera av 
invånarna. Hällaryd tycks av medborgarna präglas 
av landsbygdens lugna och harmoniska atmosfär. 
Många av invånarna antyder att lugnet just beror på 
småskaligheten, på det lilla samhället som varken 
är stort geografiskt eller befolkningsmässigt. Flera 
menar att det är just småskaligheten och lugnet 
som gör att de trivs så bra på orten.

MEDBORGARDIALOG
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MOT VISIONEN 2030
De behov som Hällarydsborna har uttryckt 
är naturligt att utgå ifrån när det gäller ortens 
framtida utveckling. Att vara väl rustad inför 
framtiden genom att säkerställa att människor 
i alla åldrar fortsatt kan leva och bo i Hällaryd, 
exempelvis genom att tillgodose ett infrastruktur 
och serviceunderlag i form av passande 
boendeformer, äldreomsorg, förskola, skola och 
andra fundamentala samhällsfunktioner är viktigt. 
Detta  underlag kan även attrahera fler människor 
att flytta till orten över tid och leda fram till i 
översiktsplanen utpekad vision. 

Hällaryds demografiska utmaningar 

för att nå visionen
I Hällaryd finns flera demografiska utmaningar 
som kan försvåra vägen fram till visionen 2030. 
Dagens åldersstruktur i Hällaryd ställer krav på 
befintliga samhällsfunktioner som redan idag 
kräver utökade resurser, framför allt gällande 
förskola och nya boendeformer. Ett uppenbart 
problem är också svårigheten att hitta lägenheter 
i markplan till rimliga boendepriser när villan 
eller radhuset blir för påfrestande att underhålla. 
Som en konsekvens av bristande rörlighet på 
bostadsmarknaden tvingas många äldre bo kvar 
i sin villa eller radhus tills de i värsta fall måste 
flytta från Hällaryd. För att lyckas skapa en 
väl fungerande flyttkedja blir det viktigt att de 
boendeformer som äldre söker finns tillgängliga. 
Nya boendeformer bör lokaliseras i närhet till 
dagliga samhällsfunktioner där bland annat närhet 
till mataffären blir viktig att ta i beaktande. Genom 
att underlätta för äldre att kunna flytta från sin villa 
eller sitt radhus tillgängliggörs boenden för andra 
invånare i Hällaryd, eller för andra människor 
som vill flytta till Hällaryd. En fungerande 
flyttkedja handlar således om synergieffekter där 
en flytt från villa till lägenhet öppnar upp för 
nya boendemöjligheter för ortsborna eller till 
de som vill bosätta sig på orten. Tillskott av nya 
boendeformer såsom marklägenheter blir därför 

viktiga att tillgodose i takt med den väntade 
ökningen av äldre. Samtidigt väntas människor 
mellan 25-65 år öka fram till 2025 vilket innebär 
ökade behov av radhus- och villabebyggelse och till 
viss del lägenheter. Det är framförallt radhus- och 
villabebyggelse som bedöms kunna bli tillgängliga 
om äldre finner nya boenden.

Idag finns inte tillräckligt med förskoleplatser för 
alla barn i Hällaryd vilket gör att föräldrar tvingas 
placera sina barn i andra förskolor, framförallt i 
Karlshamn. Barn i åldrarna 0-5 år är en åldersgrupp 
som enligt prognoser väntas öka, vilket ställer 
ännu högre krav på en redan ansträngd förskola.

Statistik visar att 24 av 86 elever som bor i Hällaryd 
väljer att gå i skola på annan ort. En hypotes är 
att många av dessa 24 barn sannolikt inte heller 
har gått förskola i Hällaryd. Det kan finnas ett 
starkt samband mellan barnens förskoleort och 
den ort som de väljer att gå i skolan på. Därför ses 
förskolan som en förutsättning för att den övriga 
skolverksamhet i Hällaryd ska kunna fortsätta 
bära en viktig funktion. 

Ungdomar i åldrarna 13-18 år väntas enligt 
prognoser minska fram till år 2025. I dialog med 
målgruppen har det visat sig att fritiden till stor 
del spenderas inne i Karlshamn där många av 
deras kompisar bor. Det förefaller naturligt för 
ungdomar att umgås i stan med kompisar genom 
att det också är där de går i skolan. Viktiga åtgärder 
i detta sammanhang är att skapa och utveckla 
platser som kan attrahera ungdomarna att stanna 
i Hällaryd på fritiden, som i sin tur är en viktig del 
för att de ska kunna identifiera sig med orten. Att 
ge valmöjligheter till att åka in till Karlshamn och 
umgås bör vara målet i satsningen för att nå denna 
målgrupp. 

MOT VISIONEN 2030
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Utifrån dialogen har fyra strategiska riktlinjer 
arbetats fram; Möjliggör för nya lokaler, Upprusta 
allmänna platser, Förbättra förbindelser och 
infrastruktur samt Skapa positiva flyttkedjor. 
Riktlinjerna har underkategorier som utgörs av 
möjliga åtgärder. För varje åtgärd presenteras olika 
förslag på utveckling genom en vision.

REKOMMENDERADE STRATEGISKA RIKTLINJER

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER

MÖJLIGGÖR FÖR 
NYA LOKALER

SKAPA POSITIVA 
FLYTTKEDJOR

UPPRUSTA  
ALLMÄNNA 

PLATSER

FÖRBÄTTRA 
FÖRBINDELSER OCH 

INFRASTRUKTUR

Förskola Samlingslokal
Café/restaurang-

verksamhet

Parken vid 
kommunalhuset Skateparken Allmänna 
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 Utveckla 
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Gång- och 
cykelvägar Kollektivtrafik Parkering Passage i 
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Nya och fler 
boendeformer

STÄLLNINGSTAGANDEN

STÄLLNINGSTAGANDEN
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Vision Vision



Förskoleverksamhet intill Hällaryds skola Förskoleverksamhet i kommunalhuset
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1. Möjliggör för nya lokaler

Förskola

Enligt gällande översiktsplan bör ny förskola 
lokaliseras i anslutning till befintlig skola, bibliotek 
och kyrka. I dagsläget finns två lokaler som 
nyttjas till förskoleverksamhet; i kommunalhuset 
och intill Hällaryds skola. Trots den skilda 
lokaliseringen ingår de båda i Hällaryds förskola. 
Inom förskoleverksamheten i kommunalhuset 
finns 16 platser för barn i åldrarna  4-5 år, inom 
den andra verksamheten finns 28 förskoleplatser 
för barn mellan 1-3 år. 

Lokalen som används som förskola 
i kommunalhuset är inte lämpad för 
förskoleverksamhet eftersom det är en liten lokal 
i ett rum som väldigt lätt ger en hög ljudvolym. 
Dessutom ser förskolepersonal många praktiska 
nackdelar med skilda förskoleverksamheter. 

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER

Gällande förskoleplatser finns det idag 
svårigheter att tillgodose behovet för alla ortsbor 
vilket innebär att åtgärder är nödvändiga. 
Kopplat till översiktsplanens vision där ökat 
befolkningsunderlag eftersträvas är en  utbyggnad 
av förskoleverksamheten något som  är viktigt att 
säkerställa. Flera invånare kom med synpunkter 
under dialogen att om fler barn går i förskola i 
Hällaryd är det också fler som väljer att fortsätta 
sin skolgång på ortens skola. Mycket pekar 
således på att förskolan är en viktig komponent 
för att få barn att välja Hällaryds skola och visar 
på korrelationen mellan förskola, skola och 
platsens identitet.  z

Förslag på åtgärd
Det är av stor betydelse att de två skilda förskolelokaliseringarna förenas till en och samma enhet. 
Det underlättar det praktiska arbetet för förskolepersonalen och bidrar till ett effektivare nyttjande av 
lekplatser och aktivitetsytor. Denna åtgärd anses även viktig ur ett socialt hållbarhetsperspektiv där en 
samlad förskola skapar bättre förutsättningar för gemenskap och samhörighet mellan förskolebarnen. 

Den föreslagna åtgärden är att en ny större förskola byggs med plats för minst tre avdelningar och att 
all förskoleverksamhet flyttas till denna nya lokal som är lokaliserad i en sammanhållen bebyggelse 
i översiktsplanens tilltänkta platsbildning vid skola, bibliotek och kyrka. Genom att upprätta en ny 
sammanhållen förskoleverksamhet tillgängliggörs både själva kommunalhuset och fastigheten huset 
står på. Här kan andra funktioner tillkomma i framtiden. 

Lekytan som idag är kopplad till denna förskola kan med fördel integreras i en framtida centrumbildning 
längs med Elisbergsvägen. Att kunna uppnå synergieffekter är eftersträvansvärt och värdefullt för en 
mindre ort som Hällaryd. Antalet förskoleplatser har stor betydelse för elevunderlaget i Hällaryds 
skola. Genom att skapa förutsättningar och möta det behov som finns gällande förskoleplatser skapas 
samtidigt förutsättningar för en väl fungerande skolverksamhet. 



31

DEL 3   

Förarbete strategiskt program Hällaryd 

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER

Ny förskola mellan den befintliga skolan och biblioteket (ur ÖP 2030, platsbildningen med förskola, skola, bibliotek och kyrka)

Enligt den gällande detaljplanen (D10) vid nuvarande skolområde vid Elisbergsvägen/Kantorsvägen 
är det möjligt att uppföra fler byggnader för en större förskoleverksamhet. Marken har beteckningen 
kvartersmark för allmänt ändamål och byggrätten uppskattas till cirka 2800 m². I dagsläget upptar 
den befintliga förskolan cirka 400 m2 av denna byggrätt och 2400 m² finns därmed tillgängligt för 
nybyggnation. Prickmarken styr framtida placering av ny förskolebyggnad. Detaljplanen har en 
begränsad våningshöjd på en våning vilket begränsar en nybyggnation till samma skala som befintlig 
bebyggelse. Det finns indikationer på förekomst av markföroreningar på platsen, detta måste 
undersökas vidare inför byggnation. 

Rekommendationen avseende utemiljö per förskolebarn är 40 m², vilket i en sammanhållen 
förskoleverksamhet med dagens förskolebarn (44) skulle innebära en utemiljö om 1760 m². Genom att 
det redan idag finns ett underskott på förskoleplatser kommer behovet av utemiljöer att öka. Utpekad 
plats för ny förskola uppfyller ovanstående rekommendation.

Vision för förskola

•  Förskoleverksamheten flyttas från kommunalhuset
•  Ny sammanhållen förskola uppförs vid nuvarande skola, bibliotek och kyrka
•  Kommunalhuset och kommunalhusfastigheten blir tillgänglig för andra funktioner
•  Grönstrukturen utanför kommunalhuset utvecklas och samspelar med resten av parken 
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Kommunalhuset

Sedan många år tillbaka inrymmer kommunalhuset 
förskoleverksamhet vilket har inneburit mindre 
utrymme för andra funktioner i huset. Huset 
används även som samlingslokal kvällstid.

Enligt gällande översiktsplan bör ny förskola 
lokaliseras i anslutning till befintlig skola, bibliotek 
och kyrka. På platsen framför kommunalhuset 
föreslår översiktsplanen en ny platsbildning 
med bland annat aktivitetspark. Intentionerna 
för det nuvarande kommunalhuset är inte 
definierade. Fastigheten där huset är beläget ägs av 
Karlshamnsbostäder. 

Kommunalhuset idag. 
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Förslag på åtgärd
Efter att förskolan flyttar behöver andra funktioner tillkomma. En platsbildning som skapar 
centrumkänsla föreslås. I detta centrumkoncept kan nya bostäder ingå för att utveckla platsen 
ytterligare. Det bör möjliggöras för flera olika användningar till exempel bostäder och park genom 
samlingsbegreppet centrumändamål i en framtida detaljplan där kommunalhuset ingår. Att hitta rätt 
balans mellan privatisering och allmän tillgänglighet blir viktigt för framtiden. 

Befintlig detaljplan (D7) medger kvartersmark för allmänna ändamål vilket innebär att en ny 
detaljplan behöver tas fram för att kunna genomföra föreslagna åtgärder. Fördjupade diskussioner 
krävs framöver gällande bland annat ägande, skötsel, markförvärv och disposition av fastigheten.

Vision för kommunalhuset

• Möjliggöra för framtida flexibla funktioner 
• Flera användningar ska eftersträvas där både allmänna och privata intressen kan samverka



Nuvarande parkmiljö utanför kommunalhuset
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2. Upprusta allmänna platser

Parken vid kommunalhuset

Utifrån dialogen framkom önskan om att rusta upp 
och erbjuda bättre underhåll på mindre parkytor, 
framförallt kring parken vid kommunalhuset. Det 
medborgarna vill med parken är att den utvecklas 
och blir en miljö som fler kan samlas vid. Förslag 
om bord med sittmöjligheter framkom särskilt. 
Önskemålen från medborgarna var framförallt 

funktionsmässiga där de vill ha möjlighet att 
vistas i parken på ett bättre sätt än vad som är 
möjligt idag. Idag är parken tom och outvecklad. 
I översiktsplanen finns intentioner om att skapa 
en ny platsbildning mellan mataffären och 
kommunalhuset.

Förslag på åtgärd
Parkmiljön rustas upp vilket innebär en investering som bidrar till en mer attraktiv platsbildning 
och mötesplats. Här tillkommer nya planteringar, vattenspel och sittplatser. Ett viktigt fokus vid ny 
parkbildning ska vara tillgängligheten. Till skillnad från idag blir parken mer tillgänglig för äldre 
och funktionshindrade då det genom ny markbeläggning blir möjligt för alla att ta sig runt i parken. 
Att skapa en tydligare platsbildning i linje med översiktsplanen är en lämplig utveckling för att öka 
attraktiviteten och användandet av platsen. Upprustning av parken öppnar upp för ett samspel mellan 
invånare och satsningen utgör en viktig komponent i en framtida centrumbildning. Ett förslag kan 
vara att utveckla någon form av mötesplats/regnskydd vid nuvarande röda ladan. 



Utvecklad park utanför kommunalhuset.
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Enligt detaljplan D7 finns ingenting som hindrar upprustning och vidareutveckling av parken då det 
är utpekat som område för allmänt ändamål, dock finns omkringliggande prickmark vilket begränsar 
nybyggnation. Om någon form av byggnad ska uppföras krävs det ny detaljplan. 

Vision för parken vid kommunalhuset

• Parken rustas upp och utvecklas till mötesplats som fyller en viktig funktion i en ny 
 centrumbildning    
• Ny slinga med en markbeläggning som ökar tillgängligheten för alla invånare



Beachfotbollsplan öster om Elisbergsvägen

Nuvarande skatepark och entrébild väster om Elisbergsvägen
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Skateparken

En aktivitetsyta som idag är i behov av upprustning 
är skateparken som är belägen i Elisbergsvägens 
södra ände på vägens västra sida. Det har 
dessutom framkommit önskemål om en mer 
välkomnande entré i Hällaryd vilket inbegriper 
området kring skateparken. Vid skateparken finns 
idag två ramper och några få bänkar uppställda 
på en asfalterad yta vilket sammantaget ger 
uttryck för en mindre välkomnande miljö. Öster 
om Elisbergsvägen, mittemot skateparken, finns 
idag en beachfotbollsplan som tillsammans med 
skateparken öppnar upp för aktivitet.

En önskan som framkom tydligt under dialogen, 
inte minst med barnen i Hällaryds skola, var att 
utveckla och förnya skateparken.  

I gällande översiktsplan anges att den nuvarande 
skateparken  bör flyttas och integreras i den 
tilltänkta platsbildning vid förskola, skola, 
bibliotek och kyrka.



Inspirationsbild. Kickboardpark vid Österslätt i Karlshamn. 
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Förslag på åtgärd
Den nuvarande skateparken flyttas och integreras i den tilltänkta platsbildningen vid förskola, skola, 
bibliotek och kyrka. Här skulle skateparken bli en del av en  större aktivitetsyta tillsammans med 
befintliga lekytor som redan finns på platsen. Skateparken behöver utvecklas och ges nya element med 
inspiration av och på liknande sätt som skateparken/kickboardparken vid Österslätt i Karlshamn. 
Med denna flytt ges mer liv och rörelse åt den nya platsbildningen, även på tider utanför skoltid. De 
yngre invånvarna ges en ny målpunkt som kan ge dem mycket glädje i vardagen. 

En flytt av skateparken innebär att området vid den nuvarande skateparken blir till gräsyta. För att 
förstärka entrékänslan skapas en ny trädallé längs med Elisbergsvägen; från Gamla riksvägen till 
mataffären. Det blir tydligt att vägen leder till centrum. En välkomstskylt som tydligt talar om att man 
är i Hällaryd rekommenderas också på denna sträcka. 

I detaljplan D3 är marken vid Hällaryds skola utpekad som plats för allmänt ändamål.

Vision för skateparken

• Skateparken flyttas till skolområdet och utvecklas med nya element
• Ny trädallé längs Elisbergsvägen; från Gamla riksvägen till mataffären planteras
• Ny entréskylt tillkommer vid Elisbergsvägen
• Beachfotbollsplanen behålls och kompletterar den aktiva entrébilden



Allmän lekplats.

Ny allmän lekplats utanför kommunalhuset som tidigare tillhörde förskolan
Illustration i nordvästlig riktning
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Allmänna lekplatser

I Hällaryd finns idag tillgång till tre lekplatser 
som framför allt är knutna till förskola och skola. 
I dagsläget finns en lekplats som är ständigt 
tillgänglig för allmänheten, men som dock 
ligger något avskilt längs med Kantorsvägen i ett 
villaområde. Det finns behov av upprustning och 
framtida underhåll av det befintliga beståndet.

Mycket synpunkter har inkommit under dialogen 
gällande lekplatser.

Förslag på åtgärd
Tillkomst och upprustning av allmänna lekplatser är ett behov i Hällaryd. Den platsbildning som 
översiktsplanen föreslår vid förskola, skola, kyrka och bibliotek innehåller aktivitetsyta och lekplats. 
Utöver aktivitetsytan bör ytterligare lekplatser utvecklas som är tillgängliga för allmänheten. När 
förskolan i kommunalhuset flyttar kan den tillhörande lekplatsen öppnas upp för allmänheten och 
ingå i den omkringliggande parkmiljön. Området anges i detaljplan D2 som plats för allmänt ändamål 
och en utveckling och upprustning av lekplatsen ryms således inom befintlig detaljplan. 

Då fastigheten idag ägs och sköts av Karlshamnsbostäder behöver en framtida ägandediskussion hållas  
om lekplatsen ska bli allmänt tillgänglig. Vidare behöver en lekplatsanalys tas fram där anläggande, 
skötsel och markfrågor gällande lekplatser ska ingå. 



Hällaryds IP Grusplanen vid Hällaryds IP
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Förslag på åtgärd
Den föreslagna utvecklingen är att fotbollsplanen förstoras vilket skapar bättre förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter för Hällaryds IF. Utbyggnation av fotbollsplanen innebär bergssprängning 
på grund av tätt intilliggande berg på västra sidan av fotbollsplanen. Detta för med sig kostnader. 
Ett ytterligare alternativ är att omlokalisera planen till annan plats i Hällaryd, detta bör i sådana fall 
utredas vidare. 

Ny träningsyta i natur- eller konstgräs tillkommer på den befintliga grusplanen. Vid eventuellt 
anläggande behöver träningsytans eventuella effekt på Klockarebäcken belysas då bäcken utgör 
vattenförekomst. Här finns även indikationer på förekomst av markföroreningar som behöver 
beaktas. Den viktigaste frågan blir att finna ny lokalisering för den parkeringsyta som tas i anspråk för 
träningsyta. Antal besökare uppges uppgå till omkring 400 åskådare under herrlagets matcher, vilket 
innebär att parkeringsfrågan bör tas i beaktande. Nedan presenteras två alternativa lokaliseringar för 
ny parkeringsyta.

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER

Vision för allmän lekplats

• Lekplatsen utanför kommunalhuset utvecklas och tillgängliggörs

• Lekyta vid ny förskola skapas, alternativt befintlig lekyta vid nuvarande skola utvecklas

Utveckling av Hällaryds IP

Hällaryds IP har idag en fotbollsplan vars storlek 
behöver utökas. Den nuvarande storleken är 
enligt fotbollsförbundet inte tillräcklig för spel i 
division 3. Dagens mått (100x60 meter) behöver 
möta fotbollsförbundets krav om 105x65 meter. 
Det finns därför ett framtida behov av en större 
fotbollsplan, men även önskemål om en ny 
träningsyta i konst- eller naturgräs på delar av den 

nuvarande grusytan som nyttjas som parkering 
under matcher. En eventuell utbyggnad av 
fotbollsplanen är i enlighet med översiktsplanens 
intentioner som pekar på att Hällaryd år 2030 har 
en fullstor fotbollsplan. Området kring Hällaryds 
IP ligger utanför detaljplanelagt område och ägs av 
Karlshamns kommun.



Hällaryds IP, förslag till förändringar
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Förslag på ny parkeringsyta sydöst om grusplanen
Foto i nordlig riktning

Förslag på ny parkeringsyta i den södra delen av skateparken
Foto i nordlig riktning
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Vision för Hällaryds IP

• Anordna fullstor fotbollsplan, antingen bygga ut nuvarande eller hitta placering för helt ny plan. 
• Delar av befintlig grusplan blir till träningsyta
• Parkeringsyta som tas i anspråk ersätts sydöst om grusplanen

Motionsslinga

I Hällaryd finns idag en kortare motionsslinga 
med markbeläggning av barkflis. Från dialogen 
framkom motionsslingan som en mycket positiv 
anläggning som används av många motionärer 
på orten. Slingans längd är dryga två kilometer, 
vilket gör att den i högre utsträckning nyttjas av 
äldre människor som kan ha svårare att ta sig 
längre sträckor. För yngre och piggare motionärer 

anses motionsslingan vara för kort. Förslag som 
framkom handlar om att både göra en längre 
slinga, samt att bygga ett utomhusgym längs med 
motionsslingan. Från Hällaryds IF finns önskemål 
om en ny motionsslinga intill idrottsplatsen, som 
i dagsläget saknar motionsspår. Tillkomst av 
utomhusgym samt förlängning av motionsslingan 
är inte något som behandlas i översiktsplanen.

Område 1 ligger sydöst om befintlig grusplan och är den lokalisering som är det prioriterade 
alternativet. Idag består området av glesare skog och sly. Det finns en befintlig skogsväg som ansluter 
till området från den nuvarande grusplanen. Närheten till befintlig parkering och fotbollsplan gör att 
denna lokalisering är prioriterad. Inom det föreslagna området finns ett antal skyddsvärda träd vilka 
behöver beaktas. Vid eventuell byggnation ska en åtgärdsplanering ske i samråd med Länsstyrelsen.

Område 2 är beläget vid den nuvarande skateparken. Att ta området i anspråk innebär dels längre 
avstånd till fotbollsplanen, men även att den visuella entrébilden riskerar att påverkas negativt om 
den också inkluderar parkeringsyta. En yta som kan användas för andra ändamål de dagar då den 
inte nyttjas under fotbollsmatcher är att rekommendera. Ytan kan även nyttjas som parkering vid 
andra händelser i Hällaryd. Som parkeringsyta kan en beläggning av gräsarmering användas för att 
släppa igenom grönska och hantera dagvattenhanteringen på ett lämpligt sätt. Gräsarmering kan 
även användas på den nya parkeringsytan vid fotbollsplanen.  Denna placering innebär att många 
oskyddade trafikanter måste korsa vägen gåendes. 

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER



Lämplig lokalisering för utomhusgym på motionsslingan
Foto i nordöstlig riktning
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Förslag på åtgärd
Den föreslagna åtgärden innebär att ett utomhusgym upprättas vid vägskälet längs befintlig 
motionsslinga. Vidare ska möjligheten undersökas huruvida det är möjligt att förlänga motionsslingan, 
för att i kombination med ett utomhusgym kunna locka fler motionärer. Bedömningen är att denna 
åtgärd gynnar samhället i högre grad än om en ny motionsslinga skulle tillkomma vid Hällaryds IP. 

Vision för motionsslinga

• Utomhusgym upprättas längs befintlig motionsslinga
• Möjligheten att förlänga befintlig motionsslinga ska utredas

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER
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För gamla riksvägen Trafikverket väghållare. 
Möjligheten för ny gång- och cykelväg mellan 
Hällaryd och Åryd ska utredas vidare i dialog med 
Trafikverket. För Matvikshamnsvägen är däremot 
privatpersoner väghållare. Enligt översiktsplanen 
finns år 2030 gång- och cykelväg till både 
Karlshamn, Åryd och Matvik.

3. Förbättra förbindelser och 

infrastruktur

Gång- & cykelvägar

En ny gång och cykelväg är anlagd längs med  
Gamla riksvägen mellan Hällaryd och Karlshamn. 
I och med detta är nu sträckningen Hällaryd - 
Karlshamn komplett och det är möjligt att ta sig 
från Hällaryd in till Karlshamn med cykel på ett 
säkert sätt. 

Matvikshamnsvägen saknar idag gång- och 
cykelväg och inkomna synpunkter pekar på att 
det efterfrågas för att man ska kunna ta sig tryggt 
till Matvik. Speciellt nämndes korsningen mellan 
Matvikshamnsvägen och Gamla riksvägen som 
otrygg för fotgängare och cykeltrafikanter. Vidare 
finns synpunkter om gång- och cykelväg mellan 
Hällaryd och Åryd längs med Gamla riksvägen. 

Förslag på åtgärd
Den föreslagna utvecklingen är att föra dialog med Trafikverket om att fortsätta byggnation av  gång- 
och cykelväg mellan Hällaryd - Åryd. Detta sammanfaller med ställningstagandet gjort i aktuell  ÖP.

För att öka säkerheten vid korsningen Gamla riksvägen/Matvikshamnsvägen rekommenderas att 
hastighetsdämpande åtgärder utförs.  

Vision för gång- & cykelvägar

• Prioritera gång- och cykelväg mellan Hällaryd - Åryd 
• Tryggare passage skapas för fotgängare och cykeltrafikanter i korsningen Gamla riksvägen/ 
 Matvikshamnsvägen 

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER
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Kollektivtrafik

Idag finns kollektivtrafik som på vardagar 
under morgon och eftermiddag går en gång i 
timmen in till Karlshamn. Lördag och söndag 
finns inga turer som trafikerar Hällaryd. 
Hållplatser finns nere vid Gamla riksvägen och 
längs Elisbergsvägen som går genom orten. 
Vissa turer stannar endast bussen vid Gamla 
riksvägen. Från medborgarna önskades en mer 
turtät kollektivtrafik medan andra menade att 
underlaget i Hällaryd är för litet. De menar 
att större satsning skulle vara på cykeltrafik. I 
översiktsplanen finns tankar på både att utveckla 
kommunikationerna för gång- och cykeltrafik 
i riktning mot både Karlshamn och Åryd, men 
också på att skapa en mer turtät kollektivtrafik. 
Dagens turer är mestadels anpassade till skol- 
och arbetstider vilket innebär högst turtäthet 
på morgon och eftermiddag. Här försvåras 
möjligheten för de äldre att ta sig till och från 
Hällaryd. När högstadie- och gymnasieelever har 
håltimme eller liknande finns svårheter att på 

ett flexibelt sätt ta sig till Hällaryd för att sedan 
återvända till skolan på eftermiddagen. Det är 
viktigt att kunna erbjuda hållbara transportmedel 
och därför är nya gång- och cykelvägar en 
lämplig första åtgärd som snart är igång mellan 
Hällaryd och Karlshamn. I dagsläget förefaller det 
vara svårt att skapa en mer turtät busstrafik till 
Hällaryd. Bedömningen är att bussens turtäthet 
först kan bli verklighet när det finns ett större 
befolkningsunderlag.

Blekingetrafiken erbjuder idag ett flexibelt sätt att 
resa kollektivt till och från de områden med sämre 
kollektivtrafikförbindelser, detta kallas öppen 
närtrafik. Turtätheten till och från Hällaryd är dock 
inte så pass låg på vardagar som Blekingetrafiken 
anger i sina krav för att kunna nyttja systemet fullt 
ut. Däremot finns möjligheter att nyttja systemet 
under lördag och söndag då det inte går några 
turer till och från Hällaryd.

I Öppen närtrafik reser du mellan valfri adress och så kallade målpunkter i ditt område inom 
kommunen. Målpunkterna ligger i närhet av handel, sjukvård och övergång till/från buss och tåg. 
Du kan alltså kombinera din resa med Öppen närtrafik med vår linjetrafik. Med Öppen närtrafik 
kan du resa alla dagar i veckan mellan klockan 8-18. Öppen närtrafik kan endast användas inom 
en kommun, inte över kommungränser.

Exempel: Du bor i Kättilsboda och vill resa till Karlskrona centrum. Du ringer beställningscentralen 
i god tid och beställer en resa med Öppen närtrafik från din adress till Jämjö centrum. Därifrån 
reser du vidare med linje 2 till Karlskrona centrum. Resan kostar 33 kr för vuxen och 20 kr för 
skolungdom.

Öppen närtrafik kan användas av alla som uppfyller något av följande två krav.
 - Att adressen du reser till/från ligger minst 1 kilometer (närmaste gångväg) från en  
    hållplats 
 - Att hållplatsen ligger närmare än 1 kilometer, men endast trafikeras av högst 2   
    dubbelturer  mellan klockan 9 - 17

(Blekingetrafiken 2016)

Förslag på åtgärd
Möjligheten för Hällarydsborna att kunna nyttja Öppen närtrafik under lördagar och söndagar 
marknadsförs på orten. Gång- och cykelvägar prioriteras i det kommande arbetet vilket kompletterar 
den nuvarande kollektivtrafiken. 
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Parkeringsproblematik utanför äldreboendet Eklunden längs 
Trensumsvägen             Foto: Jonas Månsson

Full parkering utanför mataffären
Foto: Jonas Månsson
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Vision för kollektivtrafik

• Utveckla och marknadsföra möjligheten att kunna nyttja Öppen närtrafik under helger

Parkering

Den verksamhen i samhället som förefaller 
ha svårt med parkering är äldreboendet 
Eklunden. Av personalen på boendet beskrivs 
parkeringssituationen och framkomligheten 
som problematisk. I dagsläget finns fyra 
parkeringsplatser vid matöppet till förfogande för 
besökare till Eklunden, vilket orsakar svårigheter 
att under högtryck kunna tillgodose parkering 
för de båda verksamheterna. Det är också svårt 
för bilar att passera förbi Eklunden då besökande 
parkerar på båda sidor av Trensumsvägen.
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Belastade zoner vid många besökare
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Teckenförklaring

Förslag på ny parkering

Belastade zoner
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Förslag på ny parkeringsyta mellan mataffären och äldreboendet Eklunden

Passagen mellan mataffären och kommunalhuset
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Förslag på åtgärd
Den översiktliga bedömningen är att för äldreboendet Eklunden behöver antalet parkeringsplatser 
utökas för att eliminera parkeringsproblematiken. Det är viktigt att dimensionera antalet 
parkeringsplatser efter det dagliga behovet och inte efter de få dagar på året då det är speciella händelser 
på orten. Dock måste framkomligheten för utryckningsfordon alltid säkras. Innan eventuell åtgärd 
krävs en detaljstudie för att utreda det exakta parkeringsbehovet för platsen. 

Vision för att lösa parkeringsproblematik

Primär parkeringsproblematik är idag vid mataffären och äldreboendet Eklunden
• Ny parkeringsyta skapas enligt angivet område 

Passage i centrum

Under dialogen framkom att stråket mellan 
mataffären och parken/kommunalhuset upplevs 
som en farlig passage  då det inte finns något 
övergångsställe. Flera personer ansåg att bilar 
inte tar hänsyn till att de passerar genom en tätort 
och kör med höga hastigheter genom samhället. 
Framförallt ville invånarna att det skulle bli säkrare 
för barnen på orten. En del i översiktsplanens 
vision innebär att anlägga en avsmalnande allé 
med annan markbeläggning från kommunalhuset 
fram till kyrkan för att skapa en tydligare urbanitet. 
Utformningen kan medföra att bilarnas hastighet 
sänks.
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Illustration över nytt övergångställe och trädallé
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Förslag på åtgärd
Att ordna passagen med en trafikåtgärd för att minska hastigheterna för bilar som passerar samhället 
är  ett första steg mot ett säkrare samhälle. En avsmalnande gata med en annan markbeläggning 
gynnar både säkerheten och centrumbildningen. Det är viktigt att framkomlighet och tillgänglighet 
för alla genomsyrar projektet. Allén som idag går genom centrum sammanförs med den trädallé 
som föreslås från Gamla riksvägen. 

Vision för passage i centrum

• Skapa övergångsställe över Elisbergsvägen vid centrum
• Avsmalnande gata, annan markbeläggning
• Framkomlighetsperspektiv vid ny markbeläggning
• Trädallé planteras i nordlig riktning mot kyrkan som kopplar  
 samman trädallén från Gamla riksvägen
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Illustration av den befintliga detaljplanen
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4. Skapa positiva flyttkedjor

Nya och fler boendeformer

Dialogen visar att äldre bor kvar i sitt radhus eller 
sin villa, vilket dels utgör ett hinder för en positiv 
flyttkedja, men som även riskerar leda till att de 
tvingas flytta från Hällaryd då de till sist inte 
längre kan ta hand om huset. Med utgångspunkt i 
denna problematik, samtidigt som äldre i åldrarna 
80-100 år väntas öka, ställs höga krav på tillkomst 
av nya boendeformer i Hällaryd. 

Någonting som är av betydelse för att skapa 
positiva flyttkedjor är att det måste skapas 
intresse och en vilja att bebygga nya områden 
i Hällaryd. Marknadsföring av orten som en 
växande landsbyggdsort är en viktig förutsättning 
för att locka till sig byggnadsvilliga exploatörer. 
Allmännyttan har också ett ansvar eftersom de 
äger de allra flesta av marklägenheterna i Hällaryd. 
Om det märks att kommunen satsar på utveckling 
av samhällsservice och andra funktioner 
bedöms sannolikheten för att investeringsvilliga 
exploatörer etablerar sig öka.

I dagsläget finns ett detaljplanelagt område 
(Område C på kartan  på nästa sida) som möjliggör 
för omkring sex nya fristående bostäder. Området 
har direkt närhet till dagliga samhällsfunktioner. 

Marken ägs av Karlshamns kommun och här finns 
möjlighet att exploatera i dagsläget. Viktigt är att 
möjliggöra för fler bostäder och boendeformer 
i Hällaryd i takt med att befolkningen väntas 
öka. Översiktsplanens intentioner är att "förtäta" 
i den befintliga centrumbebyggelsen. Gällande 
boendeformer för de äldre är markplan  av högsta 
prioritet.

Bedömningen är att ändringar i befintliga 
detaljplaner alternativt framtagande av nya 
detaljplaner är nödvändiga för att kunna erbjuda 
mark för ny bostadsbebyggelse med betoning på 
anpassade boendeformer för äldre. Idag finns 
ett tydligt behov av fler marklägenheter. Utöver 
att bostäder för äldre efterfrågas på orten och 
att behovet återspeglas i demografin finns en  
synergieffekt. Hemtjänsten kan effektivisera sitt 
arbete om äldre/trygghetsboende byggs samlat 
centralt i Hällaryd.  På nästa sida följer förslag på 
ny mark som har potential att bebyggas.
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Förslag på områden för nybyggnation

Nedan presenteras förslag på områden som bedöms ha potential för nybyggnation. Förslagen är framtagna 
utifrån övergripande planeringsförutsättningar och behöver utredas mer utförligt inför en exploatering. 
De områden som pekas ut behandlas översiktligt ur detaljplanesynpunkt, tillgänglighet- såsom närhet till 
viktig samhällsservice och infrastruktur samt intilliggande bebyggelsetyper och topografi.

REK. STRATEGISKA RIKTLINJER
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Del av område A - Mellan kommunalhus och församlings-
hem

Område C -  Befintlig detaljplan som medger byggnation
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Område A

Här finns en gällande detaljplan (D16) som medger byggnation. Syftet med planen är att skapa en attraktiv 
boendemiljö i Hällaryd. Planen möjliggör byggnation av maximalt sex stycken enbostadshus i en våning. 
Planområdet gränsar till befintlig bostadsbebyggelse och är idag till stor del trädbevuxet. Inga kända 
riksintressen finns inom området. Fornlämningar har funnits i området, då genom ett äldre gravfält. Status 
för denna fornlämning är ’Förstörd’. 

Område B
Öster om Modalavägen precis söder om detaljplan D16 finns outnyttjad mark som ägs av Karlshamns 
kommun. Det utpekade området består  av skog i glesare tappning. Marken är tillgänglig från den 
tilltänkta lokalgata som ingår i detaljplan D16 för område A. Området är inte detaljplanelagt vilket innebär 
att framtagande av ny detaljplan och ny infrastruktur krävs före byggnation. Här finns direkt närhet till 
mataffären och den tilltänkta centrumbildningen vilket är positivt. Inga kända riksintressen finns inom 
området. Outbyggd infrastruktur och skogsterräng försvårar byggnation på platsen. 

Område C
På västra sidan om Elisbergsvägen mittemot Matöppet ligger en mindre park, kommunalhuset och ett lätt 
kuperat område med outnyttjad mark. Aktuellt område är idag utpekat som allmän plats i detaljplan D7 
och ägs av Karlshamnsbostäder. Exploatering kräver ny detaljplan. Inga kända riksintressen finns inom 
området. Fornlämningar har funnits i området, då genom ett äldre gravfält. Status för denna fornlämning 
är ’Förstörd’ enligt riksantikvarieämbetet.

Efter att förskolan flyttar från platsen behöver andra funktioner tillkomma. En platsbildning som skapar 
centrumkänsla med fokus på att utveckla parken föreslås. I detta centrumkoncept kan nya bostäder ingå 
för att utveckla platsen ytterligare.  En framtida detaljplan bör möjliggöra för flera olika användningar 
till exempel bostäder, verksamheter och park genom samlingsbegreppet centrumändamål. Att hitta rätt 
balans mellan privatisering och allmän tillgänglighet blir viktigt för framtiden. Fördjupade utredningar 
och diskussioner krävs gällande bland annat ägande, skötsel, markförvärv och disposition av fastigheten. 
Dessa frågor bör utredas i ett framtida detaljplanearbete. 



Område E - Obebyggd mark Område F - Obebyggd mark 
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Område D
Direkt söder om kommunalhuset och utbyggnadsområde A, väster om Elisbergsvägen ligger 
församlingshemmet. Ett alternativ kan vara att omvandla församlingshemmet till bostäder. En detaljplan 
finns för området med generös byggrätt, D2, som medger friliggande bostadsändamål i en våning. Håller 
man sig till denna begränsning så krävs ingen detaljplaneändring vilket ses som positivt då det gynnar 
startsträckan för ett eventuellt projekt. Vid annan byggnation krävs ny detaljplan. Marken ägs idag av 
Svenska kyrkan. Bostäder i detta centrala läge gynnar efterfrågad centrumbildning.

Område E
I Prostens Kochs vägs södra ände, i korsningen vid Elisbergsvägen, finns obebyggd mark som bedöms ha 
potential för nybyggnation. Viss höjdskillnad finns inom området. Området är i detaljplan D3 utpekat som 
allmän plats, park eller plantering. Exploatering innebär framtagande av en ny detaljplan. Marken ägs idag 
av Karlshamns kommun. 

Inga kända riksintressen finns inom området. I vissa delar av området finns risk för ras och skred, vilket 
behöver utredas närmre.

Område F
Vid infarten till Hällaryds tätort väster om Elisbergsvägen finns obebyggd mark som bedöms ha potential 
för nybyggnation. Fördelen med denna plats är den stora tillgängliga arealen och att området är plant, 
nackdelen är närheten till den gamla riksvägen ur bullersynpunkt och att förslaget innebär en exploatering 
av jordbruksmark. Området är i detaljplan D3 utpekat som allmän plats, park eller plantering. Exploatering 
innebär framtagande av en ny detaljplan. Marken ägs idag av Karlshamns kommun. 

Område G
Öster om Trensumsvägen finns outnyttjad mark som inte ligger inom detaljplanelagt område, vilket innebär 
att ny detaljplan behöver tas fram vid exploatering. Områdena ligger i direkt anslutning till Trensumsvägen 
men består idag av skog och ligger lägre än Trensumsvägen. Den utpekade marken är idag i privat ägo. På 
andra sidan Trensumsvägen finns idag flera marklägenheter. Upprättandet av marklägenheter i området 
innebär att det nya området ansluter till ett befintligt område med marklägenheter där samtliga har närhet till 
mataffären. Alternativ bebyggelse är fem stycken villatomter på ca 800 kvm eller eventuellt flerbostadshus. 
Inga kända riksintressen finns inom området. Fornlämningar har funnits i området, då genom ett äldre 
gravfält. Status för denna fornlämning är ’Förstörd’. För genomförande av dessa planer krävs samarbete 
med privatperson eller förvärv av mark. 
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Vision för  nya och fler boendeformer
• Marklägenheter är en prioriterad boendeform
• Nya bostäder bör lokaliseras centralt i samhället
• Åtgärder som ej kräver detaljplaneändring bör prioriteras
• Utpekade områden ska möjliggöra för flexibla detaljplaner/byggnationer

Avslutande diskussion
För att Hällaryd ska kunna fortsätta vara ett 
samhälle med positiv utvecklingskurva är det av 
stor betydelse att särskilda samhällsfunktioner 
finns kvar och utvecklas på orten. Något som är 
betydande för att fundamentala samhällsfunktioner 
som förskola, skola, kollektivtrafik, och mataffär 
ska kunna existera är befolkningsunderlaget. 
Om viktiga funktioner försvinner eller försvagas 
i Hällaryd kommer också befolkningsantalet 
att minska. Samtidigt är det existensen av dessa 
funktioner som lockar nya invånare till orten. 
Det är viktigt att våga satsa och ligga steget före 
gällande många av dessa samhällsfunktioner. 
Genom att studera befolkningsutveckling och 
andra demografiska aspekter samtidigt som 
relevanta satsningar görs kan Hällaryd förberedas 
inför framtiden.

Samtidigt gäller det att inte enbart ta höjd inför 
den befolkning som är prognostiserad. Det är 
ännu viktigare att skapa ett än mer attraktivt 
samhälle som gör att fler människor väljer att flytta 
till Hällaryd. Viktiga aspekter som gör Hällaryd 
till en attraktiv boendeort är den inbjudande 
atmosfären som präglas av lugn och gemytlighet. 
Denna känsla är i framtiden viktig att värna om, 
där utmaningen blir att skapa platser för alla 
målgrupper samtidigt som man bevarar den 
identitet som präglar Hällaryd och med detta 
varumärke stärka invånarantalet. 

Generellt sett är förskola, skola och mataffär 
samhällsfunktioner som bedöms vara tre av de 
mest grundläggande funktioner som styr Hällaryds 
framtida utveckling. Mataffären är framförallt 
viktig för äldre ur ett tillgänglighetsperspektiv 
eftersom de idag kan veckohandla i affären utan 
att behöva åka till Karlshamn. 

Förskolan och skolan lockar många barnfamiljer 
till orten och är en avgörande faktor för att få 
denna målgrupp att flytta till och stanna i Hällaryd. 
Mataffär, skola och förskola är därför frågor som 
tillsammans har och kommer ha stor betydelse för 
Hällaryd i framtiden.

Sist men inte minst så är det avgörande hur man 
marknadsför Hällaryd. Den stolthet som finns 
hos invånarna för platsen är viktig att visa upp. 
Marknadsföringsmässigt kan detta dokument 
hjälpa till en bit på vägen för att sprida en positiv 
känsla kring Hällaryds samhälle. 

Tack till alla som bidragit med synpunkter till 
detta arbete! Ett extra tack till Hällaryds skola och 
eleverna i årskurs tre till sex som förgyllt arbetet 
med sin entusiasm. 
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