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Örby ängar. Foto: Fanny Rading Heyman
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INLEDNING

Inledning
Detta är en av åtta områdesanalyser
som tas fram i projektet Ett grönare
Helsingborg - handlingsplan för Helsingborgs grönstruktur.

Syftet är att beskriva dagens situation,
kvaliteter, behov och utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen i området.
Analyserna ska ge ledning för kommande prioriteringar av gröna insatser i
centralorten och vara ett kunskapsunderlag för planering och beslut kring
utveckling av bebyggelse och grönstruktur.
Utgångspunkten är de riktlinjer och
visioner som tagits fram i Grönstrukturprogram för Helsingborg 2014.
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Läsanvisningar
Dokumentet inleds med en beskrivning
av de kvaliteter och karaktärer som
finns i området idag.
I nästa del identifieras viktiga behov
och utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen.
I Bilaga: Åtgärdsförslag Syd föreslås
åtgärder som skulle förbättra grönstrukturen i området.

I samband med att olika insatser
planeras och genomförs kommer dialog
och vidare bearbetning av förslagen
att ske.

DAGENS SITUATION

Området
MARIA
STATION

Denna del av staden karakteriseras av lång kuststräcka med strand
och utblickar över sundet. Det finns flera stora naturområden som
Örby ängar, Ättekulla skog och Råådalen. Det är ett område med
mycket kulturhistoria, både med det gamla fiskesamhället Råå och
Ättekulla som är en gammal boplats och det fornminnestätaste
området i Helsingborg.
Området omfattar stadsdelarna Råå,
Ättekulla, Raus vång och Pålstorp. I
väster avgränsas området av Öresund
och i öster av Österleden. Stora barriärer som järnvägen, Landskonavägen
och ett mindre verksamhetsområde
går tvärs igenom området. Kopplingarna mellan bebyggelsen i Råå, Pålstorp
och Ättekulla är få.

KNUTPUNKTEN

RAMLÖSA
STATION

Området karakteriseras av stora naturområden som strandområdet i väster
med strandhedar och ängar, Råån som
rinner ut i sundet och naturområdet
Ättekulla skog. Det finns mycket natur
men få större parker.
Hela området är fornminnestätt, särskilt runt Ättekulla som är en gammal
boplats med gravhögar från bronsåldern.

Karta med området markerat

Rekreationsområdet Ättekulla-Råådalen ligger delvis i området. Området
är cirka 250 ha och till största delen
skyddat som naturreservat. Det består
av två delområden, Ättekulla skog samt
de västra delarna av Råådalen.

FAKTA
Områdesareal: 465 hektar
Antal invånare: 9675 (år 2014)
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Pågående planering
 En ny restaurangverksamhet är planerad i norra delen av Råås hamn.

 En ny båthall är planerad i anslutning till södra delen av Råås hamn.

DAGENS SITUATION
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ANALYS

Flygfoto 1939

Fiskeläget Råå är utbyggt. Ättekulla skog
syns. Där Ättekulla, Pålstorp och Raus vång
ligger idag utgörs marken till största delen
av odling.
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N

för RÅÅ

DAGENS SITUATION

•
•
•
•
•

Råås sandstränder

•

Historik
På 1700-talet användes marken till stor
del för odling och vid Örby ängar eller
Eskeängarne som de kallades då fanns
slåttermark.

Ättekulla är en mycket gammal boplats
vilket kan kopplas samman med närheten till Råån. Här har förkommit många
arkeologiska fynd och stadsdelen har
fått sitt namn från gravhögar från
bronsåldern så kallade ”ättekullar” somapril
Stadsbyggnadsförvaltningen
finns centralt i området. Exploateringen av området påbörjades på 1970-talet
och idag finns här både lägenheter och
villor.

Råås sandstränder.

2008

För Raus vång anordnades en arkitekttävling i början av 2000-talet. Området
blev klart 2007 och har bebyggts med
villor, radhus och flerbostadshus.

Råå är ett gammalt fiskeläge som ligger
vid Rååns mynning. I slutet av 1600-talet började en permanent bosättning
växa fram och i början av 1900-talet var
det ett av Sveriges största fiskelägen.
Småbåtshamnen har än idag en stor
betydelse som en av de större hamnarna för fritidsbåtar i Öresund. På Råå
består bebyggelsen till största del av
1 km
lägre gathus från förra sekelskiftet.
Pålstorp har sedan 1960-talet bebyggts
med villor på mark som tidigare tillhörde Pålstorps gård.

0

1 km

0,5

1700-talskarta, avritad av Mårten Sjöbäck på 1900-talet.
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DAGENS SITUATION

Barriärer
I området passerar flera större barriärer som järnvägen och Landskronavägen. Ytterligare stora barriärer är
Österleden, Malmöleden och Rusthållsgatan. Verksamhetsområdet mellan
Landskronavägen och järnvägen utgör
till viss del en barriär. Mindre verksamheter i Råå hamn gör kustlinjen otillgänglig längs vissa partier. I Ättekulla
naturreservat finns två inhägnade
koloniområden. Råån utgör till viss
del en barriär och längs vissa sträckor
finns det få broar. Fler kopplingar över
järnvägen och Landskronavägen mellan Ättekulla, Raus vång, Pålstorp och
Råå är önskvärt eftersom det saknas
bra kopplingar mellan flera av bostadsområdena.
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Området sluttar mot havet.
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Landborgen passerar genom området
och medför en höjdskillnad på 30 meter
vilket ger vackra utblickar mot Öresund och södra Helsingborg.
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Mellan Pålstorp och Råå finns en större
höjdskillnad. Från Pålstorp är utsikten
fin mot havet och över Råå.
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Det finns få pulkabackar i området.
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Större höjdskillnader
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DAGENS SITUATION

Buller i grönområden
Värdefulla tysta miljöer finns vid havet
längs Råå vallar och på Örby ängar.
Örby ängar har en stor andel ljudnivåer
under 45 dB(A). Av stadens tre rekreationsområden är Ättekulla- Råådalen
det mest bullerstörda med ljudnivåer
över 50 dB(A) och uppåt. Rekreationsområdet har identifierats som prio 1 i
Åtgärdsprogram för buller och klassas
som ett välbesökt och mycket värdefullt område.

Ättekulla
skog

Råå
vallar

Råådalen

Enligt riktlinjerna i grönstrukturprogrammet bör ljudnivån i parker
understiga 50 dB(A) och i rekreationsområden 45 dB(A).

Örby
ängar

BULLER I GRÖNOMRÅDEN 2014
<40 dB(A)

50-55 dB(A)

40-45 dB(A)

55-60 dB(A)

45-50dB(A)

>60 dB(A)

Nåbarhet till park och natur
Det finns flera stora naturområden
som Råå vallar längs kusten, Örby
ängar samt rekreationsområdet
Ättekulla-Råådalen. I stort sett alla
når naturområde inom 1000 meters
gångavstånd.

Större parker som uppfyller kraven för
områdespark saknas helt.
Det finns fyra närparker som kan nås
inom 300 meters gångavstånd. Dessa
ligger på Råå, Pålstorp och Raus vång.

Ättekulla har endast några mindre
gröningar. Ytterligare gröningar finns
på Raus vång.

Det finns även ett antal gröningar samt
några mycket små parker på Råå. De
sistnämnda parkerna är för små för att
klassas som gröning (0,2-1 ha).

NÅBARHET TILL PARK OCH NATUR
Närpark inom 300 m

Närpark/områdespark

Områdespark inom 500 m

Större naturområde

Större naturområde inom 1000 m
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DAGENS SITUATION

Vatten
Genom området rinner Lussebäcken
och Råån som har höga rekreativa- och
biologiska värden. Lussebäcken och
Råån tar emot mycket dagvatten.
Råån är länets viktigaste vattendrag
för reproduktion av havsöring och
därför av riksintresse för fritidsfisket.
Flertalet fiskevårdsinsatser har genomförts och exempelvis har lekbottenmaterial som stenblock lagts ut.
Det är viktigt att det finns en ekologisk
helhetssyn för Råån eftersom det kan
finnas olika intressen för sportfiske
respektive naturvård.

Skånska rekognosceringskartan 1815.

Råå är särskilt utsatt för
översvämningsrisker både från hav
och å eftersom det ligger lågt. Råå
ligger till stor del på marknivån
+1,5 m. Havsnivåhöjningen kommer
att innebära ännu större risk för
översvämning i framtiden. Särskilt
stora risker finns vid Lussebäckens
utlopp i Råån, Lussebäckens passage
genom Råån samt vid Rååns mynning
där även havsvatten kan tryckas upp i
ån när det blåser.

Vid Raus vång finns en mindre damm
för dagvattenhantering. Inne i bostadsområdet finns planerade översvämningsytor där dagvatten kan stå
på gräsmattor vid kraftiga regn. Längs
delar av Landskronavägen finns stora
översvämningsrisker. Söder om Ättekulla industriområde finns en oljefälla
och en damm/våtmark för rening och
fördröjning.

Lussebäcken nära Råån.
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Ett nytt område för dagvattenhantering föreslås längs järnvägen och Ättekulla skog (1). Väster om Österleden
finns ett område utpekat för rening och
fördröjning av dagvatten (2). Öster om
Österleden (3) och söder om Rausvägen
(4) finns behov av dagvattenhantering.
I Ättekulla bostadsområde finns ett
grönområde på kvartersmark(5) som
behöver utvecklas för dagvattenhantering. Siffrorna i detta stycke finns i
kartan på sidan 13.

DAGENS
DAGENSSITUATION
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DAGENS SITUATION

Naturvärden
Det finns flera värdefulla naturområden med både geologisk och biologisk
betydelse. Dessa är sandmarkerna och
strandängarna, uppvuxna lövskogar,
dalgången och Landborgen.

Råå vallar. Foto: Fanny Rading Heyman

Örby ängar. Foto: Fanny Rading Heyman

Sandmarkerna är en av de artrikaste biotoperna i norra Europa, men
det finns idag få sandmarker kvar.
Sandmarkerna hotas av igenväxning
på grund av kvävenedfall och ansamling av förna. Sandmarken är viktig
för många dyn- och torrmarkslevande
insektsarter (Insekter i södra Helsingborg, Mikael Sörensson, 2004).

Inom området finns flera uppvuxna
lövskogar och skogsdungar med en
variation av inhemska träd som bok,
avenbok, ek, björk och hassel. Skogarna
bör skötas för att eftersträva en variation i ålder och arter och död ved bör
lämnas kvar.

Värdekärnor

Nedan beskrivs specifika biologiska
värdekärnor, se även karta s. 15:

Rååns dalgång. Foto: Fanny Rading Heyman

A. Råå vallar			
På Råå vallar finns hedvegetation med
borsttåtel, ljung och krypvide. Den
gamla försvarsvallen mot dansken, Råå
skansar, är skyddad genom kulturminneslagen. På dynerna invid Knähakens
hamn har en rad sandlevande insekter
hittats, bland annat närmare 20 vildbiarter. Några av dem är hedblomstersidenbi, strandtapetserarbi och smal
frölöpare. Med stor sannolikhet finns
dessa arter även här.
B. Ättekulla skog 		
Naturreservatet Ättekulla skog ligger
i ett isälvsandsområde med intressant
naturgeografi och kulturhistoria.
Landborgen går genom området och
erbjuder utblickar mot Öresund.

Här finns blandskog av ek och bok, med
inslag av al, björk och tall. I fältskiktet återfinns vitsippor, ekorrbär och
liljekonvalj. Det häckar ett trettiotal
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fåglar i området, exempelvis grönsångare och näktergal. Väster om koloniområdet finns en vattensamling där det
förekommer paddor, åkergrodor och
vanliga grodor. Det finns även slåttermarker som slås en gång om året.

C. Rååns dalgång 		
Rååns dalgång är ett naturreservat
som bildades på initiativ av Helsingborgs stad 1999. Det sträcker sig ungefär fem kilometer från Råå till Gantofta.
Dalgången är djupt nerskuren och
området är utpekat som ett av de mest
värdefulla naturområdena i nordvästra
Skåne. Råån har ett varierat landskap
med våtmarker, lövblandskog, betesmarker och åkrar. Rååns fiskevårdsområde bildades år 2000 främst för att
gynna havsöringens reproduktion.

D. Örby ängar
		
Örby ängar är naturreservat
med sandstrand och vidsträckta
strandhedar. Ängarna har använts
för slåtter av människor under
mycket lång tid. I området finns två
fornlämningar i form av gravar från
brons- eller järnåldern. Landskapet
är varierande med torräng, fuktäng,
fuktlövskog, kärr, sanddyner, strandhed
och skogsvegetation. Örby ängar är
Helsingborgs mest artrika område med
över 400 växter, 300 svampar och många
fågel- och insektsarter. Utsättning
har skett av grönfläckig padda för att
återintroducera arten som fanns här
fram till 1950-talet. Sandmarkerna
och floran ger bra förutsättningar för
vildbin. I området har man funnit 40
olika vildbisorter. Esket som ligger
nedanför Råå gamla vattentorn är
en värdefull slåtteräng med flera
intressanta arter. Förhöjda blyhalter har
påträffats i marken och tidvis i vattnet
kring den privata skjutbanan som ligger
på Örby ängar. Uttag av dricksvatten har
därför upphört nedanför sluttningen
från Örbyfältet. Utläckande vatten
från Örbyfältet har medfört att
grundvattennivån höjts på Örby ängar.
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Gröna stråk
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Längs Råå vallar och Örby ängar finns
möjlighet att gå en promenad längs
stranden med fina utblickar mot Öresund.
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GRÖNA PROMENADSTRÅK
Grönyta
Området
Behov av passage

Råån erbjuder goda möjligheter till
promenader genom ett varierat landskap. Idag är det möjligt att vandra
längs Råån till Gantofta och vidare mot
Vallåkra. Till stor del är det möjligt att
gå på båda sidor om ån, men det finns
några felande länkar. Vid Landskronavägen går det inte att passera längs
Råån och gående är hänvisade till en
passage vid Pålstorp.
Vandringsleden Landborgspromenaden, som delvis sammanfaller med
Skåneleden, passerar genom området
via Ättekulla skog på sin väg mot Raus
kyrka som är slutet på vandringsleden.
Promenaden går delvis längs befintliga cykelvägar och leden är inte helt
lättorienterad eller tydlig. Skåneleden
fortsätter vidare från Raus kyrka
västerut till Råå och går sedan söderut
längs kusten i Skåne.

9
1. Kuststråket
2. Landborgspromenaden
3. Pålsjöstråket
4. Råå-Duvestubbe skog
5. Vasatorpsstråket
6. Stadsparken-Västergården
7. Jordbodalsstråket
8. Ramlösastråket
9. Lussebäckstråket
0
0,5
10. Råådalen
11. Östra ramlösastråket

Kartan på s. 17 visar en huvudstruktur
av gröna stråk i området. Det finns flera viktiga grönstråk längs stränderna,
Rååns dalgång och landborgen. Mellan
grönområdena finns det bristande
kopplingar. Det saknas exempelvis bra
tvärsgående kopplingar över järnvägen
mellan Ättekulla skog och Råå vallar.

Kartan visar en vision för hur ett urval av
stadens gröna stråk kan bindas samman
för att möjliggöra längre gröna promenadstråk, som till stor del går genom parker
och naturområden.

Grönstråk, befintligt
Föreslaget grönstråk
Landborgspromenaden
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Grönstråket utmed Lussebäcken är
endast delvis tillgängligt. Längs en
sträcka går privata fastigheter intill
bäcken och det är omöjligt att passera.

DAGENS SITUATION
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Större naturområden
I området finns flera större naturområden som erbjuder en variation av
upplevelser.

Råå vallar. Foto: Fanny Rading Heyman

Raus vång. Foto: Caroline Wedelsbäck

Örby ängar erbjuder möjlighet till bad,
promenad, cykling och ridning. Genom
området passerar Skåneleden. Det
finns även flera grillplatser, en fotbollsplan, toaletter och en hundbadplats.

Ättekulla skog är Helsingborgs mest
fornlämningstäta område med många
rester från stenåldern och framåt. De
synligaste spåren är alla gravhögar, ”ättehögarna”, från brons- och järnåldern.
Det finns även en kvarnruin i nordöstra
delen som troligtvis härstammar från
1880-talet. Här finns promenadmöjligheter, hundhägn och flera grillplatser.
Det saknas tillgängliga gångstråk på
ett par ställen på grund av avsaknad av
beträdor över omgivande åkrar.

Råån erbjuder goda möjligheter till promenader genom ett varierat landskap
med lövskog och beteshagar. Det finns
även möjlighet till fiske med fiskekort
längs ån.

Närpark > 1ha inom 300 m gångavstånd:
grön oas, lek, mötesplats, lugn och ro.

Råå vallar är ett fornminnesområde
med höga natur- och kulturvärden.
Försvarsvallarna anlades av staden
efter att den danska armen landsteg
här 1709. Vallarna restaurerades 1962.
Längs stranden finns naturpunkt Öresund, badbryggor, badhytter, gunglek,
grillplats, toaletter, hundbadplats och
Råå kallbadhus.

Områdespark > 5ha inom 500 m gångavstånd: promenad, blomprakt, spontanidrott, naturlek, vatten, vinteraktivitet.

Det finns fyra närparker i området.

Lussebäcken. Foto: Fanny Rading Heyman

RIKTLINJER FÖR PARK OCH NATUR

Större naturområde inom 1000 m gångavstånd eller enkelt nåbart med kollektivtrafik: skogskänsla, naturupplevelse, motion.
Ur Grönstrukturprogram för Helsingborg
2014

Närparker

Vid Lussebäcken ligger en mindre park
med en öppen gräsyta, några uppvuxna
träd och fotbollsmål. I anslutning till
parken finns en björkskog. Det rör sig
mycket barn i området och det finns
spår av kojor i björkskogen.
OMRÅDESAN ALYS: SYD ‧ HELSINGBORGS STAD
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Fregatten är en mindre park vid Lussebäckens mynning mot Råån. Vid Rååvägen låg tidigare en Mejerivilla som köptes in av staden 1960 och revs. Staden
anlade ett grönområde och trädgården
införlivades. Den tillgänglighetsanpassade förbindelsen med Rååvägen anlades 1990. I parken kan man promenera
längs Lussebäcken eller sitta och iaktta
vattnet som stilla flyter förbi. Den östra
delen utgörs av naturmark. Parken är
även ett skyddsområde mot översvämningar mellan kvarteret Fregatten och
Landskronavägen.
Pålstorps grönområde är en öppen
gräsyta på kanten till bostadsområdet. Här finns kvaliteter med utsikten
mot sundet och en mindre lekplats.
Närheten till Landskonavägen gör att
området är utsatt för buller.

Parken vid Raus vång består till största
delen av en damm. Kvaliteter är utsikt
och upplevelsen av vatten.

Gröningar

Det finns några gröningar i området.

Vid Lussebäcken finns en gröning som
delas av Lussebäcken i mitten. Här
finns klippta gräsytor och några träd
och buskar. Norr om gröningen ligger
en lekplats vid Råå idrottsplats.

I Råå finns det längs Råån ett antal
mindre gröningar. På den östra sidan
av ån ligger Brovången som utgörs av
en slänt ner mot vattnet. Längs vattenkanten finns några uppvuxna träd
med siktlinjer ner mot vattnet och en
fin brygga med sittplatser. En gångväg
leder utmed ån till en gångtunnel under
vägen till Pålstorp.
På den västra sidan utmed Råån ligger
Gamla Wärdshusparken som utgörs
av ett fint parkstråk längs vattnet med
gräsmatta, uppvuxna träd, sittplatser
och ett lusthus.
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DAGENS SITUATION

KVALITETER
 Små viktiga mötesplatser och

parker i Råå: Hans Lars Lycka,
Ruben Rausing torg, Batteritorget.
 Värdefulla tysta miljöer finns vid
Råå vallar och Örby ängar.
 Det finns vackra kyrkogårdar som
Raus kyrkogård och Råå kyrkogård.

 Badmöjligheter finns vid Råå vallar
och Örby ängar.

 Det finns stor tillgång till natur







och rekreationsmöjligheter på Råå
vallar, Örby ängar och i naturreservatet Ättekulla - Råån.
Utblickar mot havet finns längs
kusten och uppe på landborgen vid
Ättekulla och Pålstorp.
Det finns en aktiv småbåtshamn i
Råå.
Flera kulturhistoriskt intressanta
områden som Ättehögarna, Råå
och Råås skyddsvallar.
Lekplats nås inom 300 m gångavstånd i delar av området.
Stora delar av området når en parkgräsplan inom 500 m gångavstånd,
men brister finns i centrala Råå. En
parkgräsplan är en bruksgräsmatta
som är större än 2000 kvm som
kan användas för spontanaktivitet.

BRISTER
 Raus södra, Ättekulla och Råådalen










är mycket bullerstörda med ljudnivåer på 50 dB(A) eller mer.
Det finns stora barriärer som Österleden, järnvägen, Landskronavägen
och Malmöleden. Det finns få
kopplingar mellan Ättekulla-Råå.
Vid Örby saknas park och närpark.
Vid Ättekulla saknas närpark/
större park. Det finns naturreservat
men idag odlas marken närmast
bebyggelsen.
Brist på park finns i stora delar av
Råå, Ättekulla och östra delarna av
Raus vång.
Områdeslekplats saknas.
Områdespark saknas i området.
I vissa delar av Råå och östra Raus
vång nås lekplats ej inom 300 m
gångavstånd.

Hans Lars Lykka. Foto: Fanny Rading Heyman

Varvsgatan är en liten gröning. Här
finns gräsmatta, några enstaka hagtornsträd samt störar uppsatta som
används för att torka nät. Mot hamnen
finns sittplatser med rosor och lavendel
och ett offentligt konstverk i form av
ett ankare.
Vid Örby ängar ligger en mindre gröning med bollplan, gungor och sandlåda.
I Raus vång har gröna kilar sparats
i bebyggelsen. Dessa bildar mindre
gröningar.

Vid Ättekulla ligger en gröning med
lekplats och fotbollsmål. Det finns
dessutom en mindre gräsplan med
fotbollsmål på kanten till Ättekulla. I
området runt Ättekullaskolan rör sig
många barn.

Råås kulturhistoriska parker
I Råås täta bebyggelsestruktur finns
två mindre parker av kulturhistoriskt
OMRÅDESAN ALYS: SYD ‧ HELSINGBORGS STAD
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intresse, Hans Lars Lycka och Batteritorget.

Hans Lars Lycka anlades 1933 efter
privata donationer och utformades som
en liten grön oas med rabatter, blommande träd och buskar. Här finns bland
annat japanska körsbärsträd, forsythia
och rosor. Vattenleken, fontänen i
parken, anlades på 1920-talet. Platsen
är omgiven av häckar och trästaket och
upplevs mer som en trädgård tillgänglig för allmänheten än en regelrätt
park.

Batteritorget är ett litet parktorg.
Tidigare låg hållplatsen för spårvagnen
in till Helsingborg här. På torget finns
sittplatser, utsikt mot sundet, perennplanteringar, en minnessten över förolyckade fiskare och konstverket gosse
med båt. Torget rustades upp 2013.

DAGENS SITUATION
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ANALYS

Behov och utvecklingsmöjligheter
De stora kvaliteterna med natur och kultur föreslås stärkas och utvecklas. Det finns behov av att öka
tillgängligheten och nåbarheten till naturområdena.
Stigar, slingor och gröna stråk
I området utgör naturområdena
stora kvaliteter, men nåbarheten och
tillgängligheten är delvis låg. Ättekulla skog saknar tydliga entréer och
viktiga kopplingar över den omgivande
åkermarken saknas. Det finns behov
av att förbättra gångsystemet, skapa
beträdor över åkermarken och stärka
entréerna i Ättekulla skog.
Det saknas även möjligheter att gå en
slinga genom Ättekulla skog och att gå
en längre slinga i Råådalen. För att skapa slingan enligt förslaget i Grönstrukturprogrammet krävs en ny gångbro
över Råån.

Att skapa en attraktiv strandpromenad
längs Råån skulle stärka promenadmöjligheterna i Råå. Vid Landskronavägen
är det svårt att passera och passagen
under Landskronavägen vid Pålstorp
är svår att hitta. Genom att förtydliga
stråk och skyltning skulle orienteringen förbättras.
Grönstråket längs Lussebäcken är
viktigt eftersom där rör sig mycket
barn och eftersom det ligger i en del av
området där det finns få andra parker.
Att utveckla naturlek, upplevelsen
av vatten och platser längs stråket är
därför viktigt.

För att förbättra promenadmöjligheterna skulle strandpromenaden på Råå
vallar och Tallskogsleden kunna kopplas samman på ett tydligare sätt.

Platser i natur och park

Det finns brist på större parker i
området, men samtidigt är naturen en
mycket stor kvalitet. På Ättekulla där
det finns brist på parker bör möjligheten att utveckla en ny park utredas.

Eftersom det saknas större parker är
det även viktigt att skapa mötesplatser
i naturen. Grillplatser och naturlek bör
utvecklas i naturområdena.

Råådalen är ett av de stora rekreationsområdena som saknar naturpunkt. En
naturpunkt skulle exempelvis kunna
berätta om den värdefulla naturen och
om fisken som vandrar i ån. Bullernivån från E6 är besvärande och bör
begränsas eftersom ljudet tränger sig
långt in i Rååns dalgång.
Ättekullarna utgör rester av gravhögar
som är kulturhistoriskt intressanta.
Raus kyrka och ett gammalt vadställe
över Råån är ytterligare kulturhistoriskt intressanta platser i området.
För att berätta om och synliggöra
områdets historia skulle man kunna
skapa en kulturpunkt. Kulturpunkten
skulle fungera som en naturpunkt
med lärarhandledning och möjlighet
till uteundervisning. En möjlighet är
att skapa en Ättekullaslinga för barn
mellan högarna med information om
deras historia.
En ny områdeslekplats för Ättekulla,
Råå, Pålstorp och Raus vång skulle
kunna fungera som en mötesplats mellan områdena.
Det är även viktigt att stärka kvalite-
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terna i de befintliga parkerna så att de
kan användas på bästa sätt.

Hav, strand och hamn

Närheten till hamn, hav och strand är
en stor kvalitet. Men kopplingarna till
havet från Ättekulla, Pålstorp och Raus
vång är få. Det är därför viktigt att
stärka de kopplingar som finns samt
försöka skapa nya. Hamnen har en stor
potential som allmän mötesplats. Det är
viktigt att sträva efter att hålla hamnen
öppen och göra strandlinjen tillgänglig
för rekreation och promenader.
Sandmarken längs kusten är en hotad
biotop som det är viktigt att värna och
stärka. Biotopförbättrande insatser
som föreslås är att ta bort vresrosor
och skapa sandblottor. Detta arbete
pågår kontinuerligt inom driften.

Stadsbondgård

I Helsingborg finns ingen 4H gård där
barn kan lära sig om jordbruk och djur.
I anslutning till Ättekulla skog ligger
Backagården som är en bondgård som
staden äger. När allt fler människor bor
i staden blir det allt viktigare att lära
barn om var maten kommer ifrån och
hur den produceras. Stadsbondgården
skulle kunna bli en mötesplats i den
södra delen av staden och fungera
som en pedagogisk lantbruksmiljö
där barnen kan få lära sig att odla och
träffa djur.

Behov av fördröjning/rening
I Ättekulla industriområde och andra
delar av området finns behov av fördröjning och rening av dagvatten.
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Rååns dalgång. Foto: F. Rading Heyman
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