
Gröna ytor på ett annorlunda sätt



Med över 20 års erfarenhet av att projektera, anlägga och sköta 

anläggningar, så har insikten vuxit fram; den optimala organisationen 

bygger på att hela kompetensen, landskapsingenjörer, landskapsarkitekter 

och trädgårdstekniker finns under ett och samma tak. Detta samspel 

som är unikt för PARK, skapar möjligheten att i harmoni projektera och 

designa anläggningar, som möter kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska 

mål samtidigt som funktion, design och olika miljöaspekter fullt ut kan 

beaktas.

 Ett klokskap som vi använder för bästa totalekonomi i form av 

projektering, projektledning, rådgivning, besiktning och utbildning.

Jordnära och kloka

FÖRE
Kvarteret Montören i Ängelholm, första sommaren.

IDÉ



Egentligen är ekonomi det heltäckande ordet för vårt arbete. 

Att skapa anläggningar inom givna ramar, men att också ge råd 

som kan innebära att det både kan bli dyrare och billigare beroende 

på hur man ser på saker och ting. En mer komplicerad och dyrare 

anläggning kan medföra enklare och mer kostnadseffektiv skötsel, 

bl a genom effektiva och sammanhängande ytor. Val av belysning 

och växter där samspelet mellan årstidsväxlingar och biologisk 

mångfald påverkar såväl den kortsiktiga som långsiktiga säkerheten 

och tryggheten i ett område. Den framtida utemiljöns utseende 

startar med en förstudie och en analys. Dessa blir basen till en lyckad 

ekonomiskt lösning där t ex utnyttjande av befintlig anläggning kan 

vara en utgångspunkt för det nya. Så visst handlar det mesta om 

ekonomi, men på olika sätt.

Allt handlar om 

ekonomi men 

på olika sätt

Kvarteret Svetsaren i Ängelholm, första sommaren.



Design och funktion ska stå i samklang för att en anläggning skall 

fungera optimalt. Utseende och funktion ökar kort- och långsiktigt 

hela anläggningens värde, dels genom skötsel till lägre kostnad dels 

genom att hela boendet blir attraktivare. När människor trivs minskar 

kostnaden för ut- och inflyttningar i ett bostadsområde. Samtidigt 

medför detta också att skadegörelsen minskar. Dessa faktorer är av stor 

betydelse för boendeupplevelsen. En genomtänkt utformning ger också 

den rätta funktionen som innebär trygghet och tillgänglighet i sam-

klang med den totala gestaltningen. Designen ger kanske de mjuka 

formerna, men effekten av runda hörn underlättar skötsel såväl när det 

gäller ogräs som klippning och snöröjning. I begreppet funktion ingår 

även hur logistiken skall lösas för boende men också för t ex sophämtning 

och transporter till och från fastigheten. Vi kallar det för boendelogistik, 

en kombination av funktion och design.

Det måste se vackert ut på ett funktionellt sätt

Kvarteret Söndrebalj i Hjärnarp, tredje sommaren.



Ordet miljö täcker såväl arbetet under själva byggnationen som skötsel 

och själva boendet. Byggmiljö innebär att vi väljer miljövänligt material, 

men också att vi bygger med t ex hela plattor för att undvika damm och 

buller och att vi satsar på energisnåla lösningar. Skötselmiljö är att 

bygga så att man kan använda miljövänliga maskiner som ger mindre 

utsläpp, förkortar klipptider för gräsytor och förenklar snöröjning på 

vintern. Boendemiljö handlar om att växter i möjligaste mån skall sköta 

sig själva så att skötselbehovet med maskiner minskar. Miljöhänsynen 

börjar redan innan vi sätter spaden i marken. Vi frågar oss alltid redan 

vid den första besiktningen och analysen om vi måste flytta vägar eller 

inte? Att bygga nya vägar kräver att lägga igen gamla och göra ett nytt 

grundarbete för de nya. Att nyttja det befintliga är också ett sätt att vara 

rädd om miljön. Den lokala miljön handlar också om hur trafikflöden 

skapas. Vi har hela tiden begrepp som kretsloppsanpassat och hållbart 

samhälle för ögonen.
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Ordet miljö betyder det mesta för oss
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Att känna sig 

trygg och säker 

är nästan allt

En sammanfattning i all enkelhet

Kunskapen inom PARK gör att vi löser projekteringen inom områden 

som lokalt omhändertagande av ytligt dagvatten, lekplatser, förskolor och  

äldreboende samt projektledning inom ovannämnda områden. Vi utför 

även rådgivning i form av skötselplaner och olika typer av utredningar, 

besiktningar såsom lekplatsbesiktning och entreprenadbesiktningar.

Hur funktionell och vacker en miljö än må vara så blir en boendemiljö bra 

först när den totala omgivningen gör att den boende känner sig trygg och 

säker, såväl under dagtid, som när det är mörkt. Belysningsfrågor som rätt 

placering och rätt ljuskälla är viktiga, men även val av växter. Till detta skall 

sedan adderas hur och var uteplatser och lekplatser placeras. Rätt hanterat 

kan en lekplats även bli en social mötesplats för de boende. 

 I begreppet trygg och säker ingår att bygga så att räddningsfordon lätt och 

snabbt kan komma fram vid olyckor eller t ex lägenhetsbränder. 



Egnahemsvägen 64, 260 34 Mörarp. Telefon: 042 – 400 80 90. Fax: 042 – 716 70. 
info@parksyd.se  www.parksyd.se

Endast verkligheten är värd någonting

Vi vet, att hur väl och objektivt vi än försöker beskriva vad vi kan 

och hur vi gör, så är det endast verkligheten som är värd någonting. 

Kontakta oss så vi får berätta om ett projekt från start till mål. 

Hur vi tänkt, hur vi gjort förstudien och analysen och hur vi skissat 

och utvecklat. Vi gör det genom att visa verkligheten före och 

verkligheten efter med alla fakta på bordet.

 
Besök vår hemsida www.parksyd.se och ring oss på 042-400 80 90.


