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1. Uppdrag och metoder
Ale kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan ﴾FÖP﴿ för Nödinge samhälle.
I arbetet ingår ett antal delprojekt varav ett handlar om grönstruktur. För att kunna bedöma grönstrukturens betydelse för människor i samhället vill kommunen ta fram en metod som utgår från sociotopvärden.
Modellen ska sedan användas för att inventera FÖPområdet på miljöer som är viktiga för
människors rekreation och välbefinnande och att peka ut miljöer som saknas i området
idag men som skulle vara viktiga att skapa i samband med att samhället utvecklas.
Utredningen som ska utgöra underlag för arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska
redovisa:
1. En metod för att bedöma sociotopvärden som är anpassad för förutsättningarna i Ale
kommun och samhällen av Nödinges typ och storlek. Inventeringar med hjälp av metoden
skall vara möjliga att göra med en rimlig arbetsinsats.
2. En inventering av sociotopvärden i Nödinge gjord enligt den framtagna modellen.
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2. Metod för inventering och bedömning av sociotopvärden
Mål
Inventeringens mål är att identifiera, inventera, avgränsa, värdera och redovisa sociotoper.
Inventeringen omfattar sociotoper som är 0,25 hektar och större.
Inventeringen utgör ett av underlagen i arbetet med grönstrukturfrågor i Ale kommun.
Inventeringen ska kunna göras med en rimlig arbetsinsats.

Definitioner
Följande definitioner används i denna utredning.
Grönyta
Geografiskt område med vegetation eller vatten
Kommentar: Med grönytor menas allt från natur med inhemska arter som etablerat sig spontant till gågator och torg med hårdgjord mark och mindre andel grönska. Även vattenområden ingår.
Sociotop
Grönyta som är tillgänglig för människors upplevelser eller aktiviteter.
Kommentar: Med tillgänglig menas att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Det innefattar
både offentliga områden och privat mark som omfattas av allemansrätten. Även grönytor i
kvartersmark, såsom bostadsgårdar till flerfamiljshus ingår, även om dessa är att betrakta
som ”halvoffentliga” snarare än offentliga. Privata trädgårdar ingår ej.
Sociotopvärde
Betydelse för människors upplevelser eller aktiviteter.
Kommentar: En sociotop måste ha sociotopvärde. Vatten eller vegetation ska bidra till sociotopvärdet.
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Arbetets genomförande
Arbetet innehåller i grova drag följande moment.
1. Identifiering och avgränsning av de grönytor som skall inventeras.
2. Fältinventering av identifierade grönytor
3. Intervjuer och dialog med nyckelpersoner
4. Analys och sociotopbedömning
5. Redovisning

Identifiering och avgränsning
Identifiering och avgränsning görs huvudsakligen genom:
• Tolkning av flygbilder och annat kartmaterial
• Inhämtande av kunskap från nyckelpersoner
• Kontroller i fält under inventeringen

Fältinventering och intervjuer
Fältinventeringen inbegriper inventering av miljön och de anläggningar som finns i miljön,
liksom observation av brukare på plats och intervjuer med brukare.
Inventeringen dokumenteras med hjälp av fältprotokollet i bilaga 1.
Intervjuerna dokumenteras med hjälp av protokollen i bilaga 2.
Fältinventeringen kompletteras med intervjuer av nyckelpersoner som representerar olika
grupper i samhället, t.ex. förskole- och skolpersonal, ungdomsledare, föreningar, äldre liksom experter och skötselpersonal.
Intervjuer med nyckelpersoner dokumenteras med hjälp av protokollen i bilagorna 3a och
b, 4 samt 5a och b.
Datainsamlingen omfattar följande aspekter:
Kvalitetsaspekter: Upplevelsevärden, förutsättningar för aktiviteter och attraktivitet.
Tillgänglighetsaspekter: Fysisk tillgänglighet, läge, nåbarhet och grad av offentlighet.
Därutöver uppskattas och bedöms besöksfrekvensen.
Aktiviteter
Med detta avses aktiviteter i grönytor som har betydelse för rekreation och välbefinnande.
Exempel är promenad, bad, fiske och lek.
Aktiviteter undersöks genom observation av befintliga anläggningar och ytor, spår av aktiviteter, områdets karaktär, människors beteende och genom information från besökare eller
nyckelpersoner.

6

Naturcentrum AB

Upplevelsevärden
Med upplevelsevärde avses uppenbara positiva upplevelser som området kan ge människor
och som kan ha betydelse för rekreation och välbefinnande. Exempel på sådana värden är
upplevelse av ro, vatten, natur, utblick osv.
Rent teoretiskt kan ett område ge upphov till ett mycket stort antal upplevelser. Endast de
upplevelsevärden som är uppenbara ska noteras.
Upplevelsevärden omfattar även synintryck, ljud och dofter som kan uppfattas av människor som befinner sig i närheten av en grönyta även om man inte är eller kan vara fysiskt
närvarande i området.
Upplevelsevärden bedöms genom observation av områdets karaktär, människors beteende
samt intervjuer.
Attraktivitet
Med attraktivitet menas på vilken geografisk skala områdets upplevelsevärden och förutsättningar för aktivitet kan attrahera människor. Detta kan beskrivas i klartext och/eller
med begreppen: kvartersnivå, lokalsamhällsnivå (t.ex. Nödinge), kommunal nivå, regional
nivå, nationell nivå. Aspekten bedöms huvudsakligen utifrån en samlad bedömning av övriga aspekter samt genom tillgänglig information från besökare eller nyckelpersoner.
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighet inom området, beror t ex av stigar, promenadvägar eller särskilda anläggningar samt skyltar och information.
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska särskilt noteras. Det handlar
om vägars och aktivitetsytors beskaffenhet samt anordningar som exempelvis ramper och
andra specialanpassningar.
Fysisk tillgängligheten undersöks främst genom observation av områdets karaktär, människors beteende, befintliga anläggningar, stigar, promenadvägar och skyltar och beskrivs
med begreppen dålig, viss, relativt god och god tillgänglighet
Läge
Områdets läge i förhållande till bostadsområden, viktiga målpunkter eller platser där många
människor befinner sig, ska undersökas och beskrivas. Denna aspekt innefattar också om
området ligger utmed ett stråk där många människor går eller transporterar sig. Detta beskrivs i klartext och med begreppen: nära välbesökta platser och stråk, något integrerad,
isolerad.
Läget undersöks genom observation på plats, studier av kartor samt befintlig kunskap om
andra platser där människor uppehåller sig.
Nåbarhet
Hur lätt/svårt det är att ta sig till området till fots, med cykel, bil eller kollektivtrafik. Närhet till (isolerande) hårt trafikerad led, inga/dåliga övergångsställen, parkeringsplatser och
busshållplatser noteras.
Nåbarheten undersöks genom observation på plats och studier av kartor.
Grad av offentlighet
En bedömning ska göras av i vilken grad platsen är offentlig. Detta kan beskrivas i klartext
och med begreppen: offentlig/gratis, halvoffentlig/gratis, offentlig/avgiftsbelagt, medlem/klubb,
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Besöksfrekvens
Faktiskt observerad besöksfrekvens ska noteras samt när och under hur lång tid observationer gjordes i området.
Så långt som möjligt görs dessutom en uppskattning av i vilken omfattning området besöks.
Det kan beskrivas i klartext och med begreppen: Mycket välbesökt/många besökare per
dag (områden där man vid ett kort besök kan förvänta sig att möta människor under större
delen av dagen oavsett årstid och veckodag), välbesökt/enstaka besökare per dag (områden
där man vid ett kort besök kan förvänta sig att möta enstaka människor eller områden som
besöks av ett större antal människor under vissa tider på året) och dåligt/sparsamt besökt/färre än en besökare/dag (områden där man vid ett kort besök oftast inte möter några
människor men där stigar, slitage eller andra förhållanden talar för att människor besöker
området).
Uppskattningen görs genom observation av spår av aktiviteter, befintliga anläggningar,
områdets karaktär, människors beteende och genom information besökare eller nyckelpersoner.
Besöksfrekvensen kan betraktas som ett ”kvitto” på den sociotopbedömning som redovisas nedan, d.v.s. ett resultat av områdets kvaliteter och tillgänglighet. Ett område med högt
sociotopvärde ska normalt vara välbesökt medan ett område med lågt sociotopvärde har få
besökare.

Sociotopvärdering
Sociotoperna värderas och klassificeras enligt nedan.
Kvalitetsaspekter
Områdets kvalitetsaspekter i form av upplevelsevärden och aktiviteter vägs samman och
bedöms utifrån en fyrgradig skala enligt nedan. Aspekterna attraktivitet och besöksfrekvens
utgör stöd för bedömningen:
Låg kvalitet: Området ger obetydliga mervärden för upplevelser och aktiviteter.
Viss kvalitet: Området ger vissa mervärden för upplevelser och aktiviteter.
Påtaglig kvalitet: Området ger påtagliga mervärden för upplevelser och aktiviteter.
Hög kvalitet: Området ger stora mervärden för upplevelser och aktiviteter.
Kommentar: Områden som ger obetydliga mervärden för upplevelser och aktiviteter ska inte
räknas som sociotoper.
Tillgänglighetsaspekter
Områdets tillgänglighetsaspekter i form av fysisk tillgänglighet, läge, nåbarhet och grad av
offentlighet vägs samman och bedöms utifrån en fyrgradig skala enligt nedan. Aspekterna
attraktivitet och besöksfrekvens utgör stöd för bedömningen:
Dålig tillgänglighet: Stora begränsningar för allmänhetens tillträde. Det är svårt att ta sig till
området eller röra sig inom området. Få stigar eller annat som underlättar ett besök. Dålig
tillgänglighet för allmänheten.
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Viss tillgänglighet: Uppenbara begränsningar för allmänhetens tillträde. Den som har lätt att
röra sig kan ta sig fram i området, t ex på mindre stigar. Området ligger inte uppenbart
avlägset eller är svårt att nå eller besöka, men det finns inga eller obetydliga anpassningar
för tillgängligheten. Begränsningar kan förekomma genom att alla grupper inte upplever sig
som välkomna.
Relativt god tillgänglighet: Mindre begränsningar för allmänhetens tillträde. Det är relativt lätt
att ta sig till området med olika transportmedel och att ta sig genom området. Men det
finns begränsningar för vissa grupper eller i delar av området. Begränsningar kan förekomma genom att vissa grupper i någon mån inte upplever sig som välkomna.
God tillgänglighet: Inga uppenbara begränsningar för allmänhetens tillträde. Det är lätt att ta
sig till området med olika transportmedel och att ta sig fram i området. Möjligheter finns
även för funktionshindrade och äldre samt för icke bilburna.
Sociotopvärde
Kvalitetsaspekter och tillgänglighetsaspekter vägs samman till ett sociotopvärde enligt
nedanstående matris.
Hög
kvalité

Påtagligt sociotopvärde

Högt sociotopvärde

Högt sociotopvärde

Högsta sociotopvärde

Påtaglig
kvalité

Visst sociotopvärde

Påtagligt sociotopvärde

Högt sociotopvärde

Högt sociotopvärde

Viss
kvalité

Lågt sociotopvärde

Visst sociotopvärde

Påtagligt sociotopvärde

Högt sociotopvärde

Dålig tillgänglighet

Viss tillgänglighet

Relativt god
tillgänglighet

God tillgänglighet

Redovisning
Redovisningen omfattar beskrivningar och kartor över identifierade sociotoper. Beskrivningarna sammanfattar de värdeaspekter som anges ovan. Ytorna digitaliseras och tilldelas
attribut som id, namn, värdeaspekter (kvaliteter och aktiviteter) och sociotopvärde. Slutligen görs en bristanalys som pekar ut vilka miljöer som saknas i området idag.

Exempel på användande av metod i skogsområde Ekskogen:
25. Ekskogen

Högt sociotopvärde

Ekskogen är ett ganska stort ekskogsområde med mycket vältrampade stigar och några
märkta leder av varierande längd som slingrar runt och över höjderna.
Kvalitetsaspekter
Hög kvalitet
Aktiviteter: Ekskogen är ett vandrings- och promenadområde med några märkta leder av
varierande längd. Området har en skyltad entré med naturlekplats, grillplats och bänkbord.
Ett par spontana grillplatser har tillkommit utefter lederna. På östra sidan löper en ridled
och även på stigar i närheten ses spår av häst liksom av cykel.
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Upplevelser: Naturupplevelser, varierad topografi och artrikedom, fågelsång och viss blomning, hällmarker som sticker upp. Området är relativt stort och man kan här finna mer rofyllda partier och viss avskiljdhet även om trafiken på E45 och samhällets närvaro snabbt
märks.
Attraktivitet: Lokalsamhällsnivå. Det ligger lägligt vid gångstråk och annonserar sig härifrån,
men är inte skyltat från väg.
Kommentar till bedömning: Området är någorlunda stort och ger möjlighet till en relativt lång
skogspromenad eller motionstur. Här finns förutom ett spontant uppkommet system av
stigar också markerade leder (2,5, 1,4 och sagostigen för de yngsta). Besökare som ej är
välbekanta med området och olika barngrupper kan tryggt ge sig iväg på en tur av förutbestämd längd. Området fungerar alltså för många och till ganska många syften: utflykter med
barn och barngrupper, hund och morgonpromenaden, joggingrundan.
Möjlighet av till picknick och att grilla finns på olika platser och olika bekvämlighetsgrad.
Spontana grillplatser i fina lägen finns för den som söker avskildhet och naturupplevelser.
En iordninggjord, lättillgänglig grillplats med bänkbord finns vid entrén till området, vilket
kan vara ett bra alternativ för barngrupper och familjer.
Förutom de utmärkta lekmöjligheter som ett naturområde med skog, hällar, naturmaterial
och speciella mer rumsliga platser ger, finns här ett tillägg av naturlekplats som i första
hand stimulerar till rörelse. Den blir ett komplement som kan locka fler att förbipasserande
att besöka området.
Området bedöms ha hög kvalitet då det erbjuder bra möjligheter till vardagsrekreation i
naturmiljö för många i Nödinge.
Tillgänglighetsaspekter

Relativt god tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Skylt och märkta slingor längs stigar av normal svårighetsgrad gör området tillgängligt för vandrare som ej känner till området, om de har normal
rörlighet. Dock svårt för rörelsehindrade.
Läge: Utanför tätortens innersta kärna, men nära bostadsområde, arbetsområde och intill
gång-cykelstråk mellan Nödinge och Nol, ca 1 km från skol- och dagisstråket i Nödinge.
Nåbarhet: Området är lätt att nå via gång- och cykelstråk med viadukt under Norra Kilandavägen, med busshållplatser tämligen nära.
Grad av offentlighet: Offentligt
Kommentar till bedömning: Området har en god tillgänglighet för de som har bra rörelseförmåga, men inga särskilda anpassningar finns, vilket drar ner tillgänglighetsklassningen ett
steg.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt. Besöks dagligen av motionärer, hundägare och vanliga promenörer. Det besöks
även av barngrupper och används emellanåt i skolundervisning, t.ex. orientering. De väl
upptrampade stigarna tyder på att det är väl besökt och uppskattat. Flera pensionärer har
talat om området som ”där de brukar gå” eller gick varje dag med hundarna så länge ryggen
tillät.
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3. Sociotoper
i Nödinge - karta
Aktiviteter
L
Lek		
Lekredskap, ytor för rörelse, pulka, kojbygge
Sä
Sällskapslek
Ytor för t.ex. kubb, krocket, brännboll m.m.
Sp
Sport		
Anläggningar för sport t.ex. fotbollsplan, tennisbana
Pr
Promenad		
Gångvägar, stigar
Pi
Picknick		
Picknick, utflykt med fika, grilla
M
Mötesplats
Folkliv, umgås, titta på människor
E
Evenemang
Konserter, teater, festivaler, allsång,
Ba
Bad		
Bada, simma, solbada
Bå
Båtliv		
Ro, paddla, motorbåt, småbåtshamn
Fi
Fiske		Fiskemöjlighet			
D
Djur		
Djuraktivitet, ridanläggning, hundrastgård
O
Odling		
Odla, pyssla med grönt
Mo
Motion		
Springa, skidspår, skridsko (naturis), ridled

Upplevelser
N
Naturuppevelse
Fågelsång, djurliv, träd, växter m.m.
K
Kulturupplevelse
Fornlämning, kulturlandskap, arkitetktur &
			trädgårdskonst, konst
U
Utblick		
Utsikt, rymd,
V
Vattenupplevelse
Vattenljud och vattenrörelse, vattenglitter
Ro
Rofyllt		
Lugn och ro
La
Landform/		
Utpräglad landform eller öppet landskap med
landskapsbild
tilltalande landskapsbild			
Bl
Blomsterprakt
Rabatter, blommande buskar och träd

Högt sociotopvärde
Påtagligt sociotopvärde
Visst sociotopvärde

Gräns för utredningsområde

N

0

400 m

Gräns för
inventeringsområde

4. Sociotoper i Nödinge - områdesbeskrivningar
1. Bostadsgårdar på Klöverstigen

Påtagligt sociotopvärde
Klöverstigen är ett flerbostadshusområde byggt 1969 i tidstypisk stil. De i stort sett likadana trevåningshusen är byggda kring 14 rektangulära bostadsgårdar, som alla har gemensamma grunddrag och funktioner även om de ej är identiska. Några hus har byggts eller
byggts om senare och avviker från mönstret, däribland ett serviceboende med egen trädgård. Många av husen de andra husen har försetts med privata uteplatser/små trädgårdar
på nedre botten.
Husentréerna nås via breda asfaltgångar som löper runt gårdarna, men håller distansen från
husväggarna av breda rabatter/buskytor. Dessa har olika nivå på skötsel och innehåll på de
olika bostadsgårdarna. Innanför finns mer eller mindre rektangulärt utformade lekplatser,
sittplatser, gräs- och grus eller asfaltytor med olika funktioner. Dungar av medelålders
ganska stora lövträd omger vistelseytorna.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: På var gård finns en standarduppsättning av lekredskap, i form av gungor, sandlåda, klätterställning samt sittplatser med bord intill. Vissa av redskapen är mycket slitna. På
var gård finns också tämligen stora gräsytor för rörelse och sällskapslek.
Tillsammans erbjuder de olika gårdarna på Klöverstigen ganska stora möjligheter till redskapslek, sällskapslek och enklare sportutövande såsom streetbasket och boule. Här finns
även sittplatser, samt något vind- och regnskydd.
Upplevelser: Den modesta höjden på husen håller ner skalan och gör gårdarna lite mer intima
och soliga. De uppvuxna träden betyder mycket för grönskan och livet i miljön, även om
vissa kunde tas bort för att ge andra bättre plats. De finns en del blommande buskar och
blommor i rabatter, men skötsel och innehåll varierar. De privata uteplatserna samt den
halvprivata trädgården till servicebostäderna bidrar till gårdarnas gröna fägring.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: God på gångar och relativt god på lekplatser. Det är lätt att ta sig fram
och gå på gårdarna, även om lekplatser inte har någon särskild anpassning för rörelsehindrade.
Läge: Området ligger centralt i samhället med närhet till det mesta: service, buss och tågtransporter, skolor, näridrottsplats, odlingslotter samt de små naturområden som bryter av
bebyggelsen i Nödinge. Det är omgivet av viktiga stråk och ett frekventerat stråk löper
också genom området i nord-sydlig riktning.
Nåbarhet: Området angörs på hårdgjorda breda gångvägar.
Grad av offentlighet: Halvoffentlig.
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Uppskattad besöksfrekvens
Gårdarna bedöms som mycket välbesökta. Det största antalet av besökarna befinner sig på
väg till och från området. Av de som uppehåller sig längre på gårdarna är de flesta barn.
Bänkar och bord används av föräldrar som passar barn och ibland tar med fika ut.
2. Bollplan vid Gulklövergatan
Visst sociotopvärde
Norr om rad- och kedjehusområdet vid Gulklövergatan ligger en träd-och buskträdsomgärdad gräsyta intill en skogsklädd bergsknalle.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Gräsyta med två fasta fotbollsmål kan användas till spontant bollspel och sällskapslek. Den skogsklädda bergsknallen ger möjlighet till viss naturlek.
Upplevelser: Gräsplanen omgärdad av vegetation och liten skogsklädd bergsknalle är vilket
gör den trivsam.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god på bollplan, viss tillgänglighet i på bergknalle.
Läge: Den ligger i anslutning till bostadsområde, men dock i ett avsides läge i utkanten, nära
gång/cykelstråk vid Norra Kilandavägen.
Nåbarhet: Den är lätt att nå från bostadsområdet via hårdgjorda gångvägar, men åtskiljs av
staket mot Norra Kilandavägen.
Grad av offentlighet: Halvoffentlig karaktär. Den angörs från och upplevs tillhöra bostadsområdet genom att den lätt angörs härifrån och har skyddande staket och vegetation mot
gångbanorna i norr och öster.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt - välbesökt. Gräset vid målområdet slitet, men gräset ej så kortklippt och
förefaller ej använt på ett bra tag vid besökstillfället.

3. Grönytor Börsagården

Visst sociotopvärde
Börsagård är ett trafikseparerat kedjehusområde med hus som förutom små privata tomter
är byggda kring gemensamma gräsytor.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Gräsplanerna är tillräckligt stora för sällskapslek, barns rörelselek och sammankomster av olika slag. Här finns någon sandlåda för de minsta.
Upplevelser: De består i stort sett bara av klippt gräsmatta med några få stamträd av olika
slag. Grön rumslighet p.g.a. att de är omgivna av trädgårdar.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god

Viss tillgänglighet
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Läge: Ligger inuti ett kvarter, omringade av hus som vänder sin baksida mot grönytan.
Nåbarhet: De nås från hårdgjorda gångvägar och insticksvägar mellan hustomter, samt från
hustomter.
Grad av offentlighet: Halvprivat karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökta.

4. Börsagården lekplats

Påtagligt sociotopvärde
I området finns också en anlagd lekplats med bollplan intill den skogsklädda bergsknallen
Ekerås.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Lekplatsen har traditionella lekredskap såsom gungor, klätterställning, gungdjur,
lekstugor, rutschbana samt en mindre bollplan för fotboll och basket. Genom att lekplatsen
ligger i anslutning till Ekerås, har bergknallen införlivats i lekmiljön.
Upplevelser: Lekplatsen i sig innehåller inga mervärden vad gäller upplevelser men anslutning
till naturmark med spännande berg och det inbäddade läget i ett bostadsområde med trädgårdar gör den både mer trivsam och spännande.
Attraktivitet: Kvartersnivå (ev. lokalsamhällsnivå)
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god

Relativt god tillgänglighet

Läge: Lekplatsen ligger centralt i mitten av bostadsområdet och vid ett centralt gångstråk
genom området.
Nåbarhet: Lekplatsen nås lätt via hårdgjorda gångvägar.
Grad av offentlighet: Offentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

5. Bergknalle Börsagården

Visst sociotopvärde
En liten bergknalle som sticker upp mellan husen, med ett litet parti klippt gräs och delvis
parkskött naturlig vegetation.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Kullen ger möjlighet till lek för kvarterets barn.

Viss kvalitet

Upplevelser: Ett fint landskaps- och naturelement, en liten naturpark.
Attraktivitet: Kvartersnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Viss.

Viss tillgänglighet

Läge: Omgivet av småhusbebyggelse. Avgränsar bostadsområdet från nybyggt kvarter, ligger intill entréväg väg samt ganska nära gång/cykelvägsstråk längs Gamla Kilandavägen.
Nåbarhet: Kullen nås lätt från hårdgjord entréväg.
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Grad av offentlighet: Halvoffentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt - välbesökt.

6. Förskolegårdar centralt i Nödinge

Visst sociotopvärde
Runt stråket med offentlig service finns flera förskolor med tillhörande lekplats/gård.
Dessa är inhägnade och i första hand till för verksamheten i förskolan, men kan övrig tid
användas av andra barn. Ingen separat bedömning har gjorts utan de behandlas här som en
grupp där lekredskap finns liksom ytor för rörelse, i de flesta fall finns också någon form av
miljöskapande vegetation.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Förskolegårdarna erbjuder lek i lekredskap, visst mått av ytor att röra sig på och
bänkbord för utefika.
Upplevelser: Vissa förskolor har mer grönska, träd och kullar.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: relativt god

Dålig tillgänglighet

Läge: Centralt i samhället vid gångstråk.
Nåbarhet: Nås via hårdgjorda gångvägar, nära till p-platser men har barriärer i form av staket och svåröppnade grindar.
Grad av offentlighet: Halvprivat under verksamhetstid, övrig tid halvoffentlig karaktär
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt i verksamheten, men för allmänheten betydligt sparsammare.
7. Skolgårdar centralt i Nödinge
Högt sociotopvärde
Nödingeskolan och Kyrkbyskolan med låg- och mellanstadium ligger centralt i det stråket
med offentlig service, som löper genom Nödinge i östvästlig riktning. För närvarande pågår
renovering av Nödingeskolan och klasserna är placerade i provisoriska baracker på skolgården. Skolgården skall också renoveras och det är därmed svårt att göra en riktig bedömning i nuläget.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Det kan konstateras att barnen använder sig av dels näridrottplatsen men också
av större och mindre områden av naturlig miljö i närheten. Skogskullen är flitigt besökt på
rasterna, likaså tomten mellan skolgård och näridrottsplats och bäcken och liksom en liten
dunge sydost om Storgårdens förskola.
Här pågår lek, sport, umgänge, sällskapslek. Möjligheter till naturlek.
Upplevelser: Utemiljön berikad av natur och grönska i omgivningen
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå
Tillgänglighetsaspekter

Relativt god tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet: relativt god
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Läge: Centralt i samhället vid gångstråk.
Nåbarhet: Nås lätt via hårdgjorda gångvägar, nära till p-platser.
Grad av offentlighet: halvoffentlig karaktär
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökta under skoltid, välbesökta övrig tid.

8. Gräsytor vid Ale Kulturrum, Da Vinciskolan

Påtagligt sociotopvärde
Gräsytorna är till stor del sluttande och tomma på annat innehåll än gräs, men ligger intill
bäckens lummiga vegetation.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Det finns möjlighet att sitta på sluttningen och till lite sällskapslek i en planare
del, men detta skulle kunna utvecklas betydligt. Ytorna är ofta ganska blöta.
Upplevelser: Gräsytorna är till stor del sluttande och kala ytor, men lånar miljökvaliteter från
bäck och halvöppen bergsknallen intill.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet

Viss tillgänglighet

Läge: Centralt i samhället vid gångstråk, nära parkering, busshållplatser och tåg.
Nåbarhet: Nås via hårdgjorda gångvägar, direkt från vissa rum i huset,
Grad av offentlighet: offentlig – halvoffentlig karaktär
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt-välbesökta.

9. Gemensamma grönytor i Backaområdet

Visst sociotopvärde
Mellan villatomterna ligger en långsmal gräsyta med lite anlagda sandlådor, bänkar och
unga stamträd. Några flyttbara fotbollsmål har ställts upp.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: småbarnslek i sandlåda, boll och sällskapslek för stora och små.

Viss kvalitet

Upplevelser: Platsen är fortfarande ganska kal, men kan med åren bli mer lummig när trädgårdarna runtomkring växer upp.
Attraktivitet: Kvartersnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god.

Viss tillgänglighet

Läge: Mellan småhustomter i Backaområdet.
Nåbarhet: Nås lätt från baksidan av tomterna men också från gångvägar i området.
Grad av offentlighet: Halvoffentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.
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10. Odlingslotter

Visst sociotopvärde
Norr om Klöverstigen, på andra sidan Norra Kilandavägen har ett litet område med odlingslotter anlagts i ängsytan. De flesta odlarna är bosatta på Klöverstigen.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Odling

Viss kvalitet

Upplevelser: Ett litet område uppodlat, ger upplevelser förknippat med odling för dem som
har dem – men ganska obetydligt för de som passerar.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: relativt god tillgänglighet

Viss tillgänglighet

Läge: Lotterna ligger nära bostadsområden och större väg.
Nåbarhet: Området är tämligen lätt att nå via gångvägar, både norrifrån och söderifrån via
övergångsställe över Norra Kilandavägen . Busshållplats finns i närheten.
Grad av offentlighet: Själva lotterna är privata, halvoffentligt runtom.
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt av de som odlar.

11. Lodingebäcken

Visst sociotopvärde
Bäcken omgiven av lövskog slingrar sig fram mellan två bostadsområden. Den korsas av
gångvägar och på ett kort parti löper gångväg på ängarna längs med bäck.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Vid korsande gångväg finns tydliga tecken på lek bland trädstammarna invid
bäcken. I ängen öster om bäcken har skyttetavla ställts upp.
Upplevelser: Natur- och vattenupplevelser.
Attraktivitet: Kvartersnivå
Tillgänglighetsaspekter
Dålig tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Dålig tillgänglighet i stort, viss tillgänglighet vid punkter där gångvägar
korsar bäcken.
Läge: Slingrar sig mellan två bostadsområden.
Nåbarhet: Det är lätt att komma fram till bäcken där gångvägar korsar den.
Grad av offentlighet: Offentlig
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt vid korsande gångbana, annars sparsamt besökt.

12. Grönytor vid bäcken

Visst sociotopvärde
Mellan skola och bäckravinens grönska finns gräsytor som på sina ställen används för att
nå bäcken. Öster om Kyrkbyskolan finns en liten träddunge med tydliga spår av lek.
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Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Genomgångsstråk för att nå lekplatser vid bäcken. Lek i träddunge.
Upplevelser: Närheten till bäcken med lummig tät trädvegetation ger grönska och rumslighet.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god.

Dålig tillgänglighet

Läge: Centralt invid samhällsservicestråket.
Nåbarhet: Näs lätt från skola och bostadsområden.
Grad av offentlighet: Offentlig
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt vid stigar och i träddunge, annars sparsamt besökt.

13. Ivars kulle

Visst sociotopvärde
Inne i bostadskvarteret vid villa- och parhusgatorna Ivarskulle och Svens kulle ligger en
liten kvarterslek- och sällskapsyta invid en bergknalle med ett par träddungar, lite berghäll
och öppen äng.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: En liten lekplats med gungor och sandlåda. Här finns också möjlighet till
kojbyggande i ”tunnel” av träd- och buskar samt i dunge på andra sidan kullen. Invid lekplatsen även boulebana samt bord och sittplatser.
Upplevelser: Naturmarken ger lekplatsen ett visst upplevelsevärde.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god till lekplatsen, till kullen viss tillgänglighet.
Läge: Mitt i kvarteret mellan gatorna Ivarskulle och Svenskulle och Backavägen.
Nåbarhet: Lekplatsen nås lätt från bostadsgatan Ivars kulle, andra sidan lätt från Backavägen.
Grad av offentlighet: Halvoffentlig karaktär, då den ligger väl inbäddad bland småhustomterna.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

14. Lekplats Backavägen

Påtagligt sociotopvärde

En ny lekplats har anlagts mellan de nya bostadsområdena i Backa och Backa säteri golfbana. Lekplatsen består av de vanligaste lekredskapen samlade i en sandyta samt några bänkar. Den är omgiven av gräsyta med enstaka unga stamträd.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Lekplatsen ger möjlighet till rörelselek för olika åldrar i lekredskap, på asfaltplan
med basketkorg och på gräsmatta. Bänkar och bänkbord ger möjlighet till paus och picknick.
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Upplevelser: Själva platsen är öppen, oskyddad och har en ganska fantasilös standardutformning, även om lekredskapen i sig själva är nya och fina. Läget nära den gröna kulturmiljön
vid Backa säteri höjer trivsamhetsgraden.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god.

Relativt god tillgänglighet

Läge: Den ligger i anslutning till frekventerat gångstråk och nära nya småhusområden.
Nåbarhet: Det är lätt att ta gå hit på asfalterad gångväg. Dock ligger den nära Backavägen
som i rusningstid är ganska trafikerad.
Grad av offentlighet: Offentlig
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt.

15. Fotbollsplan

Påtagligt sociotopvärde
En mindre fotbollsplan (sjumanna storlek) bestående av klippt gräs i en äng intill bäcken.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Möjlighet till spontant fotbollsspel och sällskapslek.

Viss kvalitet

Upplevelser: Närhet till den slingrande bäcken med grönska bidrar med upplevelsekvalitet.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: God tillgänglighet

Relativt god tillgänglighet

Läge: Fotbollsplanen ligger i anslutning till nya barnrika bostadsområden
Nåbarhet: Lätt att nå från villagata.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

16. Näridrottsplats

Högt sociotopvärde
Näridrottsplatsen är en stor, i stort sett öppen plats, med många anlagda sport- och aktivitetsmöjligheter centralt i Nödinge. Centralt ligger en stor gammal grusbelagd bobollplan.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: På Näridrottsplatsen finns en multiarena för bollsport, skateboardbana, hinderbana/utegym, klätterställningar och tennisbana. Här finns även en liten hundrastgård och
anlagd grillplats. Den stora grusplanen är inte i bra skick, men kan användas till brännboll
och fotboll (?). Det finns även gräsytor för t.ex. sällskapslek.
Upplevelser: Platsen är trots en hel del grönska i omgivningen stor, öppen och runt den stora
grusplanen upplevs den som lite ödslig. Miljön har utformats främst för att ge plats åt aktiviteter och i liten utsträckning för att ge andra positiva sinnesupplevelser. Grillplatsen ligger
i öppet läge med låg ”mysfaktor”.
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Attraktivitet: Lokalsamhällsnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet.

Relativt god tillgänglighet

Läge: Centralt i samhället, nära skolor och bostadsområden och i anslutning till korsning
mellan två viktiga gångstråk.
Nåbarhet: Nås lätt via gång-/cykelvägar.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt. Under skoltid används den såväl på raster som i undervisning, och
kvällstid fungerar den som samlings- och aktivitetsplats framförallt för barn och ungdomar.

17. Kyrkogård

Högt sociotopvärde
Nödinge kyrkogård är muromgärdad och delas i två delar av Hålldamsbäcken som slingrar
sig genom kyrkogården.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Kyrkliga ceremonier, besök och skötsel av gravar, kontemplation, stilla promenad med möjlighet att sitta ner och vila på bänkar.
Upplevelser: Den östra äldre delen är rofylld, ombonad och ger upplevelser av kulturhistoriskt slag, genom den gamla kyrkobyggnaden och gamla stenkantade gravkvarter. Den nyare delen som bara till liten del tagits i anspråk och bara planterats med nya träd har en hel
del tid kvar till liknande atmosfär. Bäckens närvaro präglar kyrkogården och bidrar till fågelsången.
Attraktivitet: Kommunnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet

Relativt god tillgänglighet

Läge: Centralt läge i samhället vid skolor, bostäder och nära gångstråk. Kyrkogården har
blivit del av gångstråk.
Nåbarhet: Lätt att nå till fots och med bil. Parkeringar finns.
Grad av offentlighet: Offentligt, med viss hänsyn.
Besöksfrekvens: Mycket välbesökt, fungerar till stor del genomgångspark.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

18. Backa säteri och golfbana

Högt sociotopvärde
Golfbanans entré utgörs av parkeringar och byggnader på en skogsklädd kulle med parkkaraktär. Klubbhuset är lokaliserat till Backa säteris gamla huvudbyggnad från 1700-talet.
Intill ligger gamla mejeriet och ett stenkast norr om huvudbyggnaden ligger en miljö med
två gamla stugor; Smedjan och Trädgårdsmästarbostaden.
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Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Golfbanan besöks av golfspelare, hundägare och andra motionärer. Aktiviteterna fungerar någorlunda bra ihop. Under vinterperioder med snö utnyttjar motionärer området för skidturer och slänterna vid säteriet får tjänstgöra som pulkabackar.
Huvudbyggnaden tjänstgör som klubblokal och för närvarande enklare café som mest nyttjas av golfspelare. Det har tidigare varit restaurang i huset.
Gamla mejeriet, samt den lilla miljön vid sidan av med Trädgårdsmästarbostaden och
Smedjan är arena för mindre evenemang av hembygdsföreningens, såsom sångkvällar på
sommaren och hembygdsföreningsdagen.
Upplevelser: Här kan man uppleva delar av en gammal kulturmiljö och evenemang med förankring i bygden. Ett öppet parklandskap med utblickar från höjderna över greener, dammar och sandbunkrar i designad organisk form, som övergår i ett öppet jordbrukslandskap
med betande djur.
Attraktivitet: Kommunnivå, ev. regionalnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tämligen god tillgänglighet. Det är tämligen lätt att promenera på golfbanans gångvägar, även om det på sina håll är ganska kuperat.
Läge: Backa Säteri och golfbana ligger i anslutning till nya bostadsområden.
Nåbarhet: I direkt anslutning till entrén finns en stor parkering.
Grad av offentlighet: Offentlig med förbehåll/klubbmedlemskap för golfspelande. Under golfsäsong får allmänheten gå på gångvägarna men anpassat till golfspelet.
Uppskattad besöksfrekvens
Området är mycket välbesökt, särskilt under golfsäsong men även under vintern.

19. Småbåtshamn

Påtagligt sociotopvärde
Småbåtshamn med vinteruppställningsplatser, pir och liten sandstrand. Området arrenderas
av båtklubben som har 120 medlemmar.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktviteter: Hit kommer båtägare som jobbar med båten, de som fiskar från pir eller småbåtar och de som grillar.
Upplevelser: Här kommer man i kontakt med älven och har fin utblick över älvlandskapet
liksom åmynningen. Trafikbuller.
Attraktivitet: Kommunnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Lättillgängligt

Relativt god tillgänglighet

Läge: Vid älven
Nåbarhet: Väg och järnväg utgör barriär mellan samhället och småbåtshamnen, som nås till
fots via järnvägsövergång över vägen och med bil via trafikplatsen i norra Nödinge.
Grad av offentlighet: Halvoffentligt. Klubben arrenderar marken, men allmänheten får nyttja
pir och grillplats
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Uppskattad besöksfrekvens
Området är välbesökt under båtsäsongen.
Övriga kommentarer
Det finns vissa problem med skadegörelse och stöld. Åsikterna varierar i klubben, men det
finns åsikter om att fler aktiviteter som lockar dit fler människor vore positivt.

20. Strandängar

Visst sociotopvärde
Betade strandängar med rikt fågelliv, våtmarksflora och historisk förankring i det storslagna,
vackra Göta älvlandskapet.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Ingen på ängarna, men utanför stängslen parallellt med järnvägsspåren går en
serviceväg, på vilken man kan promenera, cykla och rida.
Upplevelser: Ängs- och älvlandskapet kan upplevas från en serviceväg utanför betesstängslen.
Det upplevs även av många tågresenärer från tåg, perrong och inte minst panoramafönstret
på nya järnvägsövergången. Här har man en utblick över strandängar och den kuperade,
vackra och karakteristiska landskapssiluetten, fågelliv, betande kor, stora och små båtar
som passerar. En hög bullernivå från vägtrafik och tåg sänker nivån på naturupplevelsen
rejält.
Attraktivitet: Kommunnivå
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligheten på vägen utanför strandängarna är god. Däremot är inte
själva strandängarna eller stränderna vid älven fysiskt tillgängliga.
Läge: Högt trafikerad väg och järnväg utgör en kraftig barriär mellan samhälle och
strandängar.
Nåbarhet: Vägen vid området är tillgängligt via gångbron vid Nödinge station där det finns
trappor och hiss. Det finns också ramper ner från perrongen till vägen. Vägen kan nås med
bil och mindre parkeringsplats finns.
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Servicevägen är välbesökt.

21. Hållsdammsbäcken (Nödingeån)

Påtagligt sociotopvärde
a) Denna del av Hållsdammsbäcken slingrar sig igenom de centrala delarna av Nödinge
samhälle i en lövskogsbevuxen bäckravin.
b) Liten del av bäcken vid stenbro, även här med spår av lek vid bäcken.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Barn från skola och fritids leker vid bäcken. Här finns möjlighet till skapande-,
upptäckande- och rollekar, liksom äventyr och naturstudier.
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Upplevelser: Bäckrummet är ett stråk av vild natur, en liten oas av grönska, artrikedom, porlande vatten, fågelsång, lågor, men där trafikbuller, barnröster och alla spår av lek påminner
om läget mitt i samhället.
Attraktivitet: Lokasamhällsnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Bäcken korsas av gång- och vägbroar från vilka en del
av bäckmiljön kan upplevas. Delar av bäcken kan följas längs med stigar, men i partier är
det mycket otillgängligt.
Läge: Bäcken slingrar sig genom stråket av samhällsinstitutioner och tillhör på så sätt det
mest centrala grönområdet i Nödinge.
Nåbarhet: Bäckravinen nås lätt via vägar, gång- och cykelvägar. Parkering finns i närheten.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

22. ”Skogskullen”

Högt sociotopvärde
Skogskullen är en av tre skogsklädda karakteristiska bergsknallar som sticker upp mellan de
låga småhusområdena i nordvästra delarna av Nödinge tätort. De bidrar i hög grad till
grönska och samhällets karakteristiska siluett. Bebyggelsen underordnar sig landskapet. Här
leder stigar upp på den ganska branta kullen med delvis löv och delvis äldre tallskog, ganska
många omkullfallna träd och flera spontana grillplatser.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: På och vid Skogskullen leker skolbarn på rasterna. Den är också ett populärt
utflyktsmål för grupper i förskola och fritidshem som får vandra upp på ganska branta stigar, grilla, leka och lära om naturen. Ölburkar och cigarettpaket tyder på att även andra
grupper söker sig hit för en grillkväll .
Upplevelser: Delvis brant terräng med löv- och äldre tallskog, mycket lågor, fågelsång och
möjlighet till utblick över samhället, en spännande miljö för barn och en naturupplevelse i
det lilla.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Kullen är ganska svårtillgänglig, med ganska branta
stigar, vilket kan bli en lagom utmaning för många, men för svårt för rörelsehindrade.
Läge: Ligger central i samhället, i anslutning till stråket med skolor och många förskolor
Nåbarhet: Det är lätt att ta sig till området från skolor, förskolor, bostadsområden.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt, används flitigt på raster och i verksamhet.
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23. ”Norra skogskullen”

Visst sociotopvärde
Norra skogskullen är egentligen del av samma höjdrygg som ”Skogskullen”, men åtskild
genom villaområde och gångväg i sänka mellan höjderna. Denna del är nästan kringbyggd
av villor.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Kortare strövtåg på otydliga stigar och obanad terräng till utsiktsställen med
glimtar av utsikt över villaområde och samhälle. Ansatser till kojbygge nära hustomter.
Upplevelser: Otydliga stigar, snår av döda enar och ekkrattskog, branta klippor vissa med
utblicksmöjligheter, mycket fågelsång ger fina naturupplevelser och viss möjlighet till avskildhet även om områdets storlek är mycket begränsad. Stenmurar och de döende enarna
vittnar om tidigare markanvändning.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Dålig tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Dålig tillgänglighet. Dåliga stigar i ganska brant terräng.
Läge: I stort sett kringbyggt av villaområden. En tarm av småhustomter löper upp i en dal i
området.
Nåbarhet: Området är någorlunda lätt att nå från anslutningsväg från villor i dalen, annars
begränsas nåbarheten av våtmark i norr och kransen av villabebyggelse.
Grad av offentlighet: Offentligt, med tvekan.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt, mest av de som bor intill.

24. Ekerås
Ekerås är den tredje kullen i sviten och ligger mitt mellan tre småhusområden.

Kullens topp a)

Påtagligt sociotopvärde

Toppen av bergsknallen nås på vältrampade stigar från den anlagda lekplatsen i öster, som
hör till området Börsagård. Kullen stupar brant ner mot lekplatsen och krönen har därför
försetts med stängsel som skydd.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Den östra delen av toppen med stigar hit och dit, liksom kvarglömda saker och
andra spår av lekande tyder på att det tallskogsklädda området är flitigt använt till lek. Burkar och annat skräp tyder på att ungdomar och vuxna kan sitta ifred med god utsikt över
området.
Upplevelser: Ekerås erbjuder äventyr för barn med dramatisk terräng, liksom viss naturupplevelse och utsikt. Men det är ett mycket begränsat område då kullen är bebyggd i västra
delen.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
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Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Dålig tillgänglighet

Viss tillgänglighet

Läge: Omgiven av småhusområden, vissa tomter når upp på kullen.
Nåbarhet: Det är lätt att ta sig fram till lekplatsen på gång- och cykelvägar.
Grad av offentlighet: Offentlig, med tvekan.
Uppskattad besöksfrekvens
Spår och stigar tyder på att det är välbesökt.

Kvarterslekplats b)

Påtagligt sociotopvärde

Det sydöstra hörnet av grönområdet, delområde b ligger nedanför branten. Här finns en
liten kvarterslekplats som nås från område norr om kullen.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Lekparken i nordöst har bra lekmöjligheter genom kombinationen traditionella
lekredskap, såsom gungor, sandlåda och klätterställning, men också gräsyta med plats för
rörelse och sällskapslek liksom en liten bergsknalle med naturmark där kojor byggts under
stor ek.
Upplevelser: Att parken är insmugen intill ett berg med naturmark ger den större upplevelsevärden, med gammal ek.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet på lekplatsen utan speciella anpassningar, viss
tillgänglighet till skogskullen.
Läge: I anslutning till villaområde, dock i ett undanskymt läge.
Nåbarhet: Nås från villagata via gångväg mellan tomter.
Grad av offentlighet: Offentlig med tvekan
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt

25. Ekskogen

Högt sociotopvärde

Ekskogen är ett ganska stort ekskogsområde med mycket vältrampade stigar och några
märkta leder av varierande längd som slingrar runt och över höjderna.
Kvalitetsaspekter
Hög kvalitet
Aktiviteter: Ekskogen är ett vandrings- och promenadområde med några märkta leder av
varierande längd. Området har en skyltad entré med naturlekplats, grillplats och bänkbord.
Ett par spontana grillplatser har tillkommit utefter lederna. På östra sidan löper en ridled
och även på stigar i närheten ses spår av häst liksom av cykel.
Upplevelser: Naturupplevelser och artrikedom i varierad terräng med möjligheter till lite utsikt.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
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Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Skylt och märkta slingor längs stigar av normal svårighetsgrad gör området tillgängligt för vandrare som ej känner till området, om de har normal
rörlighet.
Läge: Utanför tätortens innersta kärna, men nära bostadsområde, arbetsområde och intill
gång- och cykelstråk mellan Nödinge och Nol, ca 1 km från skol- och dagisstråket i Nödinge.
Nåbarhet: Området är lätt att nå via gång- och cykelstråk med viadukt under Norra Kilandavägen, med busshållplatser tämligen nära.
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt Besöks dagligen av motionärer, hundägare och andra på promenad. Det besöks
även av barngrupper och används emellanåt i skolundervisning, t.ex. orientering

26. Rödjan

Visst sociotopvärde
En skogsklädd kulle med fint bryn och gamla, knotiga lite säregna tallar på toppen. Här
finns också kojor, spår av lägerled och lite skräp. Kullen är bitvis snårig och svårframkomlig, men längs med skogskanten löper en tydlig stig.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Kullen naturlekplats för grannskapets barn. Här finns också kojor, spår av lägereld och lite skräp.
Upplevelser: Knotiga säregna tallar ger ett litet område på toppen speciell atmosfär.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Kullen är bitvis snårig och mycket svårframkomlig,
men längs med skogskanten löper en tydlig stig, en ”genväg” mellan gångbanan vid
Rödjans verksamhetsområde och Trollevik.
Läge: Rödjan ligger mellan småhusområdet Trollevik och Rödjans verksamhetsområde
Nåbarhet: Nås lätt från gång- och cykelväg.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt-välbesökt?

27. Döskullen

Visst sociotopvärde
Skogsklädd ganska brant bergsknalle med välväxta lövträd i brynet som övergår i krattek
och tall på toppen, där inslag av öppen hällmark bildar gläntor i skogen.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Kortare promenad upp på kullen.
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Viss kvalitet
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Upplevelser: Gläntorna är fina utflyktsmål och man finner luckor med viss utsikt över älvlandskapet. Det är avskilt men fågelsången och ron störs av trafikbuller från E 45 och järnväg.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Man tar sig upp längs ett par till en början ganska
tydliga och branta stigar som efter ett tag försvinner ut i terrängen.
Läge: Intill vägområde
Nåbarhet: Området nås lätt från bostadsgator och Norra Kilandavägen, med busshållplats
relativt nära.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

28. Lillbacka bokskog

Påtagligt sociotopvärde
I nordsluttningen av den skogsbeklädda höga åsen växer ett litet område dominerat av bokskog som benämns som Lillbacka bokskog. Här finns också 5 jättegrytor.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Lek och strövtåg på stig eller i terräng. Picknick. Ett litet bänkbord i skogsbrynet
är enda anläggning för friluftslivet. Geocaching i närheten lockar till besök.
Upplevelser: En del av skogen har pelarsalskaraktär med inslag av några riktigt magnifika
bokar och rundade branta hällar. Ett annat parti är vildare med mycket nedfallna grenar
och ris på marken. Vägbuller stör ron och fågelsången.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet

Relativt god tillgänglighet

Läge: Området ligger i anslutning till Lillbacka bostadsområde, men också nära E45.
Nåbarhet: Nås lätt från mindre trafikerad bilväg.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt. Bokskogen är en populär utflyktsplats för daghem, fritids och skolor.

29. Lahallsåsen

Visst sociotopvärde
Skogsområdet Lahallsåsen stiger mot en höjd av 75 meter och sluttar mycket brant mot
Göta älv.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Promenad på mer eller mindre tydliga stigar och i kuperad terräng, samt utefter
lite trafikerad bilväg som leder till Denofabostäderna .
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Upplevelser: Från höjdlägena har man möjlighet till utsikt över älvdalslandskapet mellan trädstammarna och på vägen dit kan en näckrosdamm fånga intresset. Trafikbuller påtagligt på
höjden.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet i skog. På Lahallsåsen löper olika stigar, en del lättgånga och tydliga andra branta och mindre tydliga. Relativt god tillgänglighet utefter den
sparsamt trafikerade bilvägen genom området .
Läge: Området ligger utanför den tätortens innersta kärna mellan E45 och golfbana, med
Lillbacka småhusområde i öster.
Nåbarhet: Området nås lätt via mindre bilväg och mindre parkering finns.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt-välbesökt.

30. ”Stora skogen”

Påtagligt sociotopvärde
En kuperad skogskulle med blandskog. En stig leder från Bräckans väg till en plats nedanför dramatiska klippor. Här finns stora träd och många lågor.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: ” Stora skogen” är ett återkommande utflyktsmål för dagisgrupper som här får
leka i naturmark.
Upplevelser: En spännande plats, en sal med stora träd och klippor och stenblock som triggar
fantasin. Fågelsång och vitsippsbacke.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. En stig leder från Bräckans väg till en plats nedanför
dramatiska klippor
Läge: Ligger mellan villaområden vid Bräckans väg och Hålldammsbäckens dalgång
Nåbarhet: Nås lätt till fots från Bräckans väg.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt. Ett återkommande utflyktsmål för dagisgrupper på närliggande dagis.

31. ”Gläntan”

Påtagligt sociotopvärde
En liten park omgiven av ett litet brant skogsparti insmuget i mellan villagator.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Här finns gungor och en gräsyta lämplig för sällskapslek liksom naturmaterial
och utmanande miljö i skogspartiet, där det är upptrampat och spår av kojbyggen. Några
bänkbord finns också i kanten av ytan.
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Upplevelser: Det är en liten rofylld omgärdad oas med kvittrande fåglar och lite dramatisk
terräng i skogspartiet.
Attraktivitet: Kvartersnivå
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet på gräsytan. Viss tillgänglighet i skog.
Läge: Lite undanskymt i sänka i kvarteret
Nåbarhet: Nås tämligen lätt från villagata.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Besöksfrekvens: Väl besökt. Återkommande utflyktsmål för förskolegrupper i närheten.

32. Storkås

Påtagligt sociotopvärde
En skogsklädd ås mellan Backaområdet och Bräckans väg med inslag av villagator i höjdlägen. I den sydvästra, obebyggda delen vidgas skogen och genomkorsas av tydliga stigar.,
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Sydvästra delen av Storkås är utflyktsplats för dagisgrupper som grillar här.
Denna del av skogen genomkorsas av stigar som är del av kortare och längre promenadstråk bl.a. över golfbanan.
Upplevelser: Gamla karaktärsfulla tallar och granar skapar stämning vid stigkorsning med
spontan grillplats.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet. Tydligt upptrampade stigar som integrerar med promenadstråket över golfbanan.
Läge: Mellan Backaområdet och Bräckans väg, i anslutning till golfbana och villaområden.
Nåbarhet: Nåbart från gångvägar på Backaområdet och golfbana samt från villagator och
Bräckans väg.
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt. Väl använd som del av promenad över golfbana men även som utflyktsmål för
dagisgrupper.

33. Hållsdammsbäckens dalgång

Visst sociotopvärde
Hållsdammsbäcken slingrar sig här fram i en tät lövbård, omgiven av gammalt jordbrukslandskap med öppna, böljande betesmarker.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Vandring i terräng.

Påtaglig kvalitet

Upplevelser: Vackert landskapsparti med möjlighet till rika natur- och vattenupplevelser i
rofylld omgivning.
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Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Dålig tillgänglighet.

Dålig tillgänglighet

Läge: Ligger mellan Bräckans väg och Granåsvägen.
Nåbarhet: Ligger ganska otillgänglig för allmänheten. Via skogspartier på små stigar eller
obanad terräng genom beteshagar.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

34. Bräckans väg

Påtagligt sociotopvärde
Öppna betesmarker och skogsdungar varvat med hus och husgrupper vid Bräckans väg. I
det böljande landskapet i områdets södra del, där den smala vägen är som mest krokig,
finns några kulturmiljöer såsom Dala-Valfrids backstuga som förvaltas av Nödinge Sockens
Hembygdsförening och ligger i anslutning till Stötens f.d. torpställe.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Promenad på Bräckans väg, från vilken stigar över golfbana och vandringsled i
naturområdet söderöver (Vättlefjällsområdet) kan nås.
Upplevelser: Kulturlandskap som kan överblickas på några ställen, naturupplevelser.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligt för fotgängare och cyklister på väg.

Viss tillgänglighet

Läge: Mellan golfbana i väster och Hållsdammsbäcken i öster. Mellan kyrka i norr och naturstigar i söder.
Nåbarhet: Nås med bil, cykel och till fots.
Grad av offentlighet: Väg offentlig medan markerna till stor del är inhägnade och mer halvoffentliga eller privata.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

35. Sandbacken och Granåsvägen

Påtagligt sociotopvärde
Öppna betesmarker och skogsdungar varvat med hus och husgrupper mellan Granåsvägen
och Hållsdammsbäckens ravin. Området genomkorsas av ridled som delvis löper på
Granåsvägen och leder mellan Bohus och norra Nödinge. Från Granåsvägen kan man
blicka ut över dalen där Hållsdammsbäcken ringlar fram i en tät lövbård. I områdets norra
del ligger en ridskola och inackorderingsstall, vars hästar och aktiviteter sätter sin prägel på
området.
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Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Området genomkorsas av säker ridled som fortsätter söderut till Bohus, där
fotgängare är välkomna om de visar hänsyn till hästekipage. Längs Granåsvägen går också
en sträcka av Göteborg-Lödeöse pilgrimsled.
Upplevelser: Djur och natur i vackert landskap som kan överblickas på några ställen.
Attraktivitet: Lokalsamhälle, ridled och ridskola kommunnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligt för fotgängare och hästekipage via ridled.
Läge: Nära Vimmersjöns badplats och Vimmervi idrottsplats, ena sidan av av Hållsdammsbäckens dalgång och nära stort friluftsområde, ridled och pilgrimsled passerar.
Nåbarhet: Parkering för ridskolebesökare, busshållplats och parkering vid Vimmersjön inom
500 m. Nåbarhet försvåras av att ridleden ej är färdig sträckan mellan Ridskolan och Gamla
Kilandavägen.
Grad av offentlighet: Ridled offentlig och väg offentlig medan markerna till stor del är inhägnade och mer halvoffentliga eller privata.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

36. Vimmersjön

Högt sociotopvärde
Vimmersjön är en grund sjö till stor del kantad av vasstränder med en och annan privat
brygga, men här finns också en kommunal badplats på västra sidan och en klippstrand
längs Hallbackevägen som slingrar sig läng sjöns norra strand. En ny bygdegård håller på
att färdigställas intill badplatsen.
Badplatsen består av en sluttande, öppen gräsyta ner mot en mindre sandstrand, där flytbryggor i ett H bildar en mindre skyddad barnbassäng liksom en yttre bassäng på djupare
vatten. Norr och söder om badplatsen kantas stranden av vassbälten som övergår i vide, al
och björkvegetation.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Det går ett populärt promenadstråk runt Vimmersjön, till stor del längs vindlande sparsamt trafikerade småvägar i tämligen lugn, lantlig miljö. Nya vyer och utblickar
över sjön uppenbarar sig emellanåt.
Badplatsen är anpassad för såväl småbarnsbad och äldre förmågors lek och simträning.
Möjlighet till märkestagning på sommaren. Att vattnet är grumligt och algblomning uppstår
emellanåt minskar dock dess användning som badsjö. Badplatsen är flitigt använd till solbad, picknick, vilo- och sällskapsplats. Här finns grillmöjligheter, soptunnor, bajamaja liksom gungdjur för småbarn. När stranden inte är alltför befolkad finns möjlighet till spontan
sällskapslek såsom kubb, spontanfotboll. Camping förekommer. Det är tillåtet att fiska från
kommunens mark och bryggor om det sker med hänsyn till badande och andra besökare. I
sjön råder motorbåtsförbud. Vintertid finns möjlighet att åka skridskor på sjön.
Större evenemang som det årliga midsommarfirandet på Vimmervi utgår från Vimmersjöns
badplats.
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Upplevelser: Natur- och vattenupplevelser med såväl näckros som gammelgädda, samt utblick över sjön och omgivande landskap med för Nödinge karaktäristiska höjder samt och
en del bevarat jordbrukslandskap.
Attraktivitet: Lokalsamhällsnivå (ev. kommunnivå)
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligheten till vattnet är begränsad runt stora delar av sjön, men
t.ex. vid den kommunala badplatsen är tillgängligheten för allmänheten god där hårdgjord
väg finns ner till bryggorna. Vid norra stranden går vägen tillika promenadstråket nära vattnet och här finns ett stycke hällstrand som är en inbjudande rastplats.
Läge: Vimmerjön ligger nära Nödinge tätort och i landskapet runt sjön finns tätare och glesare villabebyggelse. Intill sjön finns målpunkter som idrottsplats och badplats och i söder
ansluter det stora natur, motions- och friluftsområdet kring Dammekärr.
Nåbarhet: P-plats finns vid badplatsen och busshållplats ett stenkast bort. Cykel/gångbana
från de centrala delarna av Nödinge ansluter till sjön.
Grad av offentlighet: Varierande från badplatsens och vattnets offentlighet till strandpartier av
villatomtkaraktär. Vägarna runt sjön är offentliga.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

37. Vimmervi IP

Högt sociotopvärde

Vimmervi idrottsplats har två fullstora fotobollsplaner (en gräs och en ny konstgräsplan), 7mannaplan på naturgräs samt gräsytor som omger planen. Här finns också en boulebana,
en inomhushall och ett klubbhus.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Organiserad fotbollsträning och matcher för den egna klubben samt för andra
klubbar som hyr in sig. Boulebana invid fotbollshall främst nyttjad av seniorer. Årligt midsommarfirande som är välkänt i kommunen.
Upplevelser: Sjönära läge, men sjöutsikt begränsad av strandnära, vindskyddande vegetation.
Själva idrottsplatsen består bara av gräs- och konstgräsytor, utan någon miljöskapande vegetation.
Attraktivitet: Kommunnivå. Klubbens upptagningsområde är i stort sett Nödinge lokalsamhälle, men beträffande juniorer finns samarbete inom hela kommunen (Ale united). Andra
klubbar hyr in sig ibland och årligt midsommarfirande vid Vimmersjöns badplats och
Vimmervi lockar folk även från andra kommundelar.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Idrottsplatsen är lättillgänglig.

Relativt god tillgänglighet

Läge: Ligger på rimligt gång- och cykelavstånd från Nödinge tätort och omges av villaområden liksom sjöns badplats.

34

Naturcentrum AB

Nåbarhet: Gamla Kilandavägen som leder ut från tätorten kantas av gång- och cykelbana.
Busshållplats finns intill Vimmervi och här finns också en parkeringsplats. Parkering ligger i
anslutning till badplats och busshållplats ett stenkast bort.
Grad av offentlighet: Fotbollsplanerna är i första hand avsedda för medlemmar i fotbollsklubben, men de accepterar spontanfotboll på de mindre planerna när de ej används av klubbens lag. Det är dock lite sådan aktivitet som förekommer.
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt.

38. Skogsknalle vid Sjövägen vid bäckmynning

Visst sociotopvärde
Bergknalle med gammal hällmarkstall mellan Villagatan och sumpskog vid bäckmynning.
Bergknallen slutar i klippstrand.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Bergknalle med naturleksmöjligheter för närboende barn.

Påtaglig kvalitet

Upplevelser: Bergknalle med gammal hällmarkstall som bjuder på naturupplevelser och utsiktsmöjligheter framförallt för de närboende. Knallen är också ett viktigt inslag i landskapssiluetten runt sjön.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet.

Dålig tillgänglighet

Läge: Alldeles intill villakvarter nära Vimmersjön och populärt promenadstråk runt sjön
som här går på Gamla Kilandavägen.
Nåbarhet: Nås från vägar som ingår i frekventerat promenadstråk runt sjön, busshållplats i
närheten, klippstrand.
Grad av offentlighet: Halvoffentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt av kvarterets invånare.

39. Odlingslandskap öster om Vimmerjön

Påtagligt sociotopvärde
En smal, föga trafikerad bilväg slingrar fram i ett småskaligt, böljande odlingslandskap med
betesmarker och äldre landsbygdsbebyggelse, varvad med nyare småhusbebyggelse.
Kvalitetsaspekter
Påtagligt kvalitet
Aktiviteter: En viktig del av ett populärt promenadstråk runt Vimmersjön.
Upplevelser: Upplevelse av äldre, öppet jordbrukslandskap, utblickar över sjön, natur- och
djurupplevelse.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Sparsamt trafikerad, smal, hårdgjord bilväg, tillgänglig för hjulburna och
fotgängare som slutar vid villagrupp. Skogsstig med sämre tillgänglighet knyter ihop pro-
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menadstråket med vägar norr om sjön. Själva sjön och odlingslandskapet ej fysiskt lättillgängligt.
Läge: Integrerat med promenadstråk och friliggande småhusbebyggelse.
Nåbarhet: Området (vägen) nås lätt med fordon och till fots. Busshållplats finns tämligen
nära, men ej någon parkering.
Grad av offentlighet: Väg offentlig, stigen mellan husen har lite mer halvoffentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt del av populärt promenadstråk.

40 a. Killingsås

Visst sociotopvärde
Branta bergknallar med tallskogsdominerad barrskog i stort sett omringade av småhusbebyggelse i lantlig miljö. Lövbryn med berg i dagen i branterna blandar sig med trädgårdarnas kulturväxter.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Möjlig utsikts- och naturlekplats för de kringboende. Enligt information från
boende är det dock ingen/få som besöker området.
Upplevelser: Viktig för landskapsbilden och potentiell utsiktspunkt. Naturupplevelser för
kringboende.
Attraktivitet: Kvartersnivå (landskapsbild lokalsamhällesnivå)
Tillgänglighetsaspekter
Dålig tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Brant och svårframkomligt på toppen, fuktiga områden och inga stigar
gör området svårtillgängligt.
Läge: Nästan omringad av småhusbebyggelse.
Nåbarhet: Långt från busshållplatser och parkeringar, kan nås från asfaltsväg men det är
svårt för en obekant att hitta upp i området.
Grad av offentlighet: Offentligt, men bli halvoffentligt till sin karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

40 b. Liten skogshöjd söder om Killingsås

Visst sociotopvärde
Barrskogsklädd obebyggd höjd norr om Vimmersjön, med hällmark och gammal tall på
höjden. Stig finns till den främre höjden där möjlighet till utsikt finns mellan stammarna. På
andra sidan vägen fortsätter höjden som en liten remsa av klippstrand.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Strövtåg upp mot höjden.

Viss kvalitet

Upplevelser: Viktigt inslag i landskapssiluetten. Bjuder på naturupplevelse och utblick över
sjön.
Attraktivitet: Lokalsamhälle (vägen)/kvartersnivå (kullen).
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Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligt för den som kan gå i terräng, norra kullen mer otillgänglig.
Läge: Intill Hallbackevägen som ingår i promenadstråk runt Vimmersjön, omgiven av småhusbebyggelse.
Nåbarhet: Nåbar för allmänheten från Hallbackevägen, om man kommer med cykel och till
fots. En bra bit från busshållplatser och parkeringar.
Grad av offentlighet: Offentlig karaktär närmast vägen bakom kullens topp mer halvprivat
karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

41. Hallbacken

Visst sociotopvärde
Delvis igenväxande odlingslandskap under omvandling till naturnära villaboende. Gräsmarker och vallodling kantas av skogsbevuxna höjder. I brynzonen har stamfastigheter fått
sällskap av villabebyggelse.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Promenad på väg som ansluter till promenadstråk runt sjön.

Viss kvalitet

Upplevelser: Den öppna marken ger möjlighet till utblickar över sjön och är en del av landskapssiluetten.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: De smala, föga biltrafikerade vägarna är fysiskt lättillgängliga medan
landskapet i övrigt ej är det.
Läge: I anslutning till populärt promenadstråk runt sjön.
Nåbarhet: Nås via bilväg, dock över 500 m från parkering och busshållplats.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt av boende, sparsamt besökt av allmänheten.

42. Skogskulle ”Berget” sydöst om Gallås

Visst sociotopvärde
Blandskogsbevuxen brant bergknalle som ligger norr om Vimmersjöns badplats och till två
tredjedelar omges av villabebyggelse.
Kvalitetsaspekter
Påtaglig kvalitet
Aktiviteter: Potential som äventyrslekplats i naturen för kringboende och potential som utsiktsplats.
Upplevelser: Viktig för landskapsbilden, och utsiktsplats över Vimmersjön finns, men är
svåråtkomlig.
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Attraktivitet: Kvartersnivå för att besöka området. Men som landskapselement har den betydelse för besökare runt sjön på lokalsamhällsnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Dålig tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Svårtillgänglig med brant terräng och täta snår av död en.
Läge: Ligger i anslutning till Gamla Kilandavägen och Hallbackevägen, Vimmersjöns badplats och i anslutning till Gamla Kilandavägen som leder till Nödinge centrum och också i
anslutning till det populära promenadstråket runt sjön.
Nåbarhet: Det går att nå till fots från Gamla Kilandavägen, men allmänheten ”bjuds ej in”.
Parkering och busshållplats efter Gamla Kilandavägen finns inom 500 m avstånd.
Grad av offentlighet: Offentlig mark, men halvoffentlig karaktär då den nästan är inringad av
privat tomtmark.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

43. Hagen

Visst sociotopvärde
Lövrikt skogsbryn och öppna betesmarker väster om Gallås branter samt sydvästra mer
låglänta spetsen av Gallås. Området präglas av husdjur och hästsport genom får och hästbeten, säker ridled samt spontana stigar med hästhinder i skogen på sydspetsen av Gallås.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Ridning på led och i terräng, promenad, hundrastning, motion och cykel.
Upplevelser: Natur- och djurupplevelse.
Attraktivitet: Lokalsamhälles.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet på ridled, dålig tillgänglighet på stängslade betesmarker.
Läge: Nära tätbebyggda villakvarter i anslutning till huvudbilstråk runt norra Nödinge samt
nära populärt friluftsområde Ekskogen med många stigar och markerade promenadleder.
Nåbarhet: Nås från Norra Kilandavägen och Gamla Kilandavägen.
Grad av offentlighet: Offentligt på ridvägen, som dock går intill privata tomter och genom
Djurklinikens område.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt på ridled.

44. Gallås

Visst sociotopvärde
En kuperad, varierad, barrskogsdominerad ås med branter som stupar främst åt väster.
Hällmarkstallskog, stort ekinslag, snår av död en, sumpskogar och täta granplaneringar
ryms här, liksom rester av gamla stenmurar. Ingår i ett stort sammanhängande naturområde
som fortsätter upp till Alafors. Jakt förekommer i området.
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Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Vandring i terräng, hundrastning.

Påtaglig kvalitet

Upplevelser: Naturupplevelser av olika slag och utsikt över Nödinge samhälle.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Dålig tillgänglighet.

Dålig tillgänglighet

Läge: Nära tätorten och ganska frekventerade stråk.
Nåbarhet: Nås främst från stig (gamla vägen från Nol), som norrut övergår i bilväg.
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

45. Skog norra Hallbacken

Visst sociotopvärde
Kuperat skogsområde nordost om Hallbackens odlingsmarker och väster om Hältorpsmosse, med inslag av ekkrattskog, hassel och partier med gammal död ved. Jakt förekommer i området.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Promenad på svagt synlig stig.

Viss kvalitet

Upplevelser: Naturupplevelse, urskogsaktiga partier.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Viss tillgänglighet, tillgängligt för de som kan gå i naturmark.
Läge: Nära Hallbackevägens slutpunkt, i övrigt omgiven av åkermark och mossar.
Nåbarhet: Nås via otydliga stigar från Hallbackevägens slutpunkt, via åkermark, där stig ej
går att uppfatta. Långt från buss och parkeringsplatser. Svårt för allmänhet att hitta dit.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

46. Hältorpsmosse-Dammenområdet

Visst sociotopvärde
Lövskogsbevuxen mosse och kuperad varierad skogsbevuxen ås genomkorsas av stig i slänten mellan områdena. Åsen består av flera hällmarkshöjder med tallskog men också ekrik
lövskog omväxlande med täta granplanteringar i svackor. Vissa partier är dramatiska, med
stora block och död ved. Jakt förekommer i området.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Promenad med eller utan hund, cykling, löpning, ridning.

Viss kvalitet

Upplevelser: Naturupplevelser och utsiktsmöjligheter.
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Attraktivitet: Lokalsamhällsnivå att gå på stigen, troligtvis inte så många som rör sig upp i
skogen.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Stigen genom området är tillgängligt till fots, men också möjlig att cykla
på. Över mossen går en dålig stig med en hemmabygd spång. Här är tillgängligheten dålig.
Likaså i den kuperade skogen österut där endast små antydningar till stigar finns.
Läge: Nära små naturnära villakvarter.
Nåbarhet: Kan nås på små bilvägar, men det är långt från busshållplats och parkeringsplatser.
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt på stigen.

47. Krösemossen

Visst sociotopvärde
Till stora delar strövvänlig, varierad skog, med måttligt branta hällmarkstallshöjder, blandat
med mer högvuxen barrskog, granplanteringar och våtmarker med högre andel löv. En
traktorväg från norr leder till en öppen äng och fortsätter i tydliga stigar. Gamla stenmurar
påminner om tidigare markanvändning och skogsbete.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Promenader med och utan hund, ridning, bär och svampplockning, jakt.
Upplevelser: Naturupplevelser, lugn och ro.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Skogen är tillgänglig för den som kan ta sig fram på vanlig skogsstig och
även terrängen är ganska lätt att gå i för den med god vigör.
Läge: Nära lantligt belägna bostadshus längs det populära promenadstråket runt sjön och
nära Gamla Kilandavägen.
Nåbarhet: Nås lätt till fots eller cykel för den som bor i området, för andra blir det en längre
promenad från buss eller parkeringsplats.
Grad av offentlighet: Offentlig, men ganska nära boenden och man tar sig in via småvägar
som först leder till bostadshus vilket ger en känsla halvoffentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt på stigar.

48. Dammekärrsområdet

Högt sociotopvärde
Friluftsområde i varierad skog som genomkorsas av ett antal motionsspår, stigar och markerade leder. Området är en del av ett större, populärt friluftsområde, Vättlefjällsområdet,
och har omväxlande topografi och skogstyper med inslag av hällmarker, öppna våtmarker,
bäckar och rester av gamla stenmurar. En smal bilväg leder från Gamla Kilandavägen mot
en öppen glänta i skogen där Dammekärrs motionscentral är placerad. Här finns Oriente-
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ringsklubben Alehofs klubbhus, sitt- och grillplatser, information, en bana med träningsredskap, frisbeegolfkorgar och en stor parkering. Härifrån utgår breda grusade elljusspår
mot områdets nordvästra del. Genom området passerar också flera vandringsleder, bl.a.
Vättlefjällsleden, som har sin nordligaste startpunkt här. Jakt förekommer i området.
Kvalitetsaspekter
Hög kvalitet
Aktiviteter: Promenad med och utan hund, motion, orientering, längre vandring, styrketräning, skidåkning, frisbeegolf, picknick, grillning, bär- och svampplockning, naturlek. Årliga
evenemang såsom Dammekärrs marknad, Kvantumserien (terränglöpning) och Vättlefjällsvandringen. Upplevelser: Naturupplevelser i varierad skog med inslag av hällmarker, kärr,
mossar, bäck. Skogen framförallt vid elljusspåret är mycket genomskuren av breda leder,
väg och ledningsgator.
Attraktivitet: Regional nivå (Dammekärr motionsanläggning) / nationell nivå (Vättlefjällsområdet).
Tillgänglighetsaspekter
Relativt god tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Relativt god tillgänglighet. Området har en mångfald av leder och stigar
– det finns något för de flesta. Ramp finns till klubbstuga, med omklädningsrum som vissa
kvällar hålls öppna för allmänheten.
Läge: Ligger i anslutning till villaområde nära Vimmervi IP och Vimmersjöns badplats i
norr och är integrerat med det stora friluftsområdet Vättlefjäll i söder. Själva Dammekärrs
motionscentral ligger långt in i skogen.
Nåbarhet: Bilväg och flera parkeringsplatser i och intill området gör området lättillgängligt
för bilburna. Busshållplatser finns vid Gamla Kilandavägen relativt när elljusspårens
sträckning, men långt från motionsanläggningens centrum.
Grad av offentlighet: Offentlig, men klubbstuga med omklädningsrum hålls bara öppen vissa
tider för allmänhet.
Uppskattad besöksfrekvens
Mycket välbesökt.

49. Norra Piggestenarna och norr om Andemossen

Visst sociotopvärde
Stort kuperat barrsskogsdominerat område som sträcker sig från Jakobsdal i nordväst till
Hållsdammsbäckens ravin i öster. Området genomkorsas av flera bäckar, bl.a. Hålldammsbäcken och Lodingebäcken. Områdets östra del kan upplevas genom vandring på
Hållsdammleden som fortsätter runt Piggestenarna mot Lodingesjön. Ingår i Vättlefjällsområdet. Lugnt och tyst i den östra delen av området. Mot väster hörs vägbrus.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Kortare eller längre vandring på markerad led längs ganska tydlig stig.
Upplevelser: Naturupplevelser i område med högt klassade naturvärden, vattenupplevelser i
bäckområdena.
Attraktivitet: Del av Vättlefjällsområdet som attraherar besökare från hela regionen.
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Tillgänglighetsaspekter
Viss tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligt för den som klarar en vandring på skogsstig i ganska kuperad
terräng.
Läge: Del av det stora friluftsområdet Vättlefjäll. Ligger nära andra populära frilufts- och
promenadområden i Nödinge, såsom Dammekärrsområdet och golfbanan.
Nåbarhet: Området kan nås på anslutande stigar från Dammekärr-Fagerhulten, Granåsvägen, Bräckans väg, golfbanan och till fots från Dammekärr där stor parkeringsplats finns,
samt från Granåsvägen.
Grad av offentlighet: Offentlig.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

50. F.d. jordbruksmark

Visst sociotopvärde
Igenväxande gräsmarker med inslag av triviallövdungar och rest av fruktträdgård. En grusväg över området utgör ett avsnitt av promenadväg över golfbana och betesmarker. Grusvägen fortsätter i gång/cykelväg längs med E45. I norra delen ligger en agilitybana avsedd
för kurser i privat regi.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Promenader med eller utan stavar och hund, cykel, jogging, agility.
Upplevelser: Viss naturupplevelse och blommande fruktträd.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Ganska god tillgänglighet på grusväg.

Viss tillgänglighet

Läge: Del av promenadstråk över golfbana och jordbruksmark i norr.
Nåbarhet: I utkanten av promenad- och cykelstråk över golfbana. Bilparkering vid golfbaneentrén. Agilitybanan nås per bil från Lahallsåsen, dock ej lätt att nå gång-/cykelväg norrifrån.
Grad av offentlighet: Offentligt (dock ej agilitybanan)
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt på gångstråket.

51. Skoggrygg vid Denofabostäderna

Visst sociotopvärde
Skogsklädd åsrygg med tallskog, björk och ek söder om Denofabostäderna.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Genomgång, del av promenad. Gångväg genom skogsåsen förbinder
gång/cykelväg nere i älvdalen med Denofabostäderna.
Upplevelser: Liten skyddande skogsrefug, ingår i landskapsbilden för Götaälvdalen.
Attraktivitet: Kvartersnivå.
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Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Tillgängligt på väg.

Viss tillgänglighet

Läge: Nära välanvänt gång-/cykelstråk.
Nåbarhet: Nås från gångväg och gästparkering vid Denofabostäderna
Grad av offentlighet: Offentligt.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt på väg, skogsområde mer sparsamt beträtt.

52. Backa sandhåla

Visst sociotopvärde
En öppen sluttande grässlänt mellan kuperade skogsområden på utfyllnadsmassor i det
som en gång var ”Backa sandhåla”. En bred grusväg leder upp längs västra sidan. Längt ner
på en planare del låg tidigare en motorbana.
Kvalitetsaspekter
Viss kvalitet
Aktiviteter: Potentiell del eller avstickare av promenad/vandring längs med älven, Backaområdet, och längs Hållsdammsleden i skogen. Liten vilobänk är placerad längst upp.
Upplevelser: Ett industriellt påverkat område med bred grusväg som leder uppför slänten.
Vissa positiva inslag som fina berghällar vid skogsbrynet öster om gräsmarken och möjlighet till utsikt över Nödinge samhälle finns.
Attraktivitet: Lokalsamhälle.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Bred grusad väg leder uppför ganska brant backe

Viss tillgänglighet

Läge: I närheten av befintligt promenadstråk och vandringsled samt bergtäkt.
Nåbarhet: Möjligt att nå från befintligt promenadstråk och leder.
Grad av offentlighet: Offentligt (halvoffentligt), känsla av arbetsområde.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt.

53. Vakeberget

Visst sociotopvärde
Bergknalle med tydlig brant mot väg och ett ekrikt lövbryn. Skyddade bakom den i övrigt
barrdominerade knallen ligger ett område med villor och stamfastigheter i lantligmiljö med
fortfarande öppen odlingsmark som gräsmark.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Bostadsnära lek

Påtaglig kvalitet

Upplevelser: Naturupplevelse
Attraktivitet: Kvartersnivå
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet:

Dålig tillgänglighet
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Läge: Ligger som en skyddande barriär mellan väg och bostäder
Nåbarhet: I anslutning till boende. Nära busshållplats och bilväg och nära vandringsled som
passerar, men allmänheten ”bjuds ej in här”
Grad av offentlighet: Halvoffentlig karaktär.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt

54. Kvartersplats

Påtagligt sociotopvärde
En stor öppen gräsmatta med fotbollsmål och lekplats ligger centralt i bostadskvarteret, till
viss del kantad med naturmark. Det är en samlingsplats i bostadskvarteret med möjlighet
för lek och sällskapslek, samt enklare sportaktiviteter.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Lek, sällskapslek, ”knattefotboll” och spontana sportaktiviteter

Viss kvalitet

Upplevelser: Trädgårdar och natur i omgivningen ramar in platsen
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god

Relativt god tillgänglighet

Läge: Centralt i bostadskvarteret, men också mellan Vimmervi idrottsplats och Dammekärrsområdets motionsslingor. Motionärer och besökare till Dammekärrområdet kan
parkera intill kvartersplatsen.
Nåbarhet: Lätt att nå från intilliggande bebyggelse, men också via bostadsgator och från
parkering intill. Nära till busshållplats.
Grad av offentlighet: Halvoffentligt, känsla av att det är bostadskvarterets plats.
Uppskattad besöksfrekvens
Välbesökt.

55. Skogssluttning

Visst sociotopvärde
Blandskogssluttning i bostadskvarter, gångväg i sluttningens övre del förbinder bostadsgator.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Promenad.

Viss kvalitet

Upplevelser: Viss naturupplevelse
Attraktivitet: Kvartersnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Relativt god

Viss tillgänglighet

Läge: I kanten av bostadskvarteret, nära Vimmersjön.
Nåbarhet: Lätt att nå från intilliggande bebyggelse, men också via bostadsgator och från
parkeringar. Nära till busshållplats.
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Grad av offentlighet: Halvoffentligt, känsla av att det är bostadskvarterets plats.
Uppskattad besöksfrekvens
Sparsamt besökt förutom på gångväg.

56. Betesmark vid Backa golfbana

Visst sociotopvärde

Öppet, böljande, betat landskap söder om golfbanan.
Kvalitetsaspekter
Aktiviteter: Promenad på gångväg utanför betesmarken

Viss kvalitet

Upplevelser: Området upplevs från och är en del av landskapet som upplevs på golfbanan.
Utblick över öppet kulturlandskap och möjlighet att uppleva djur.
Attraktivitet: Lokalsamhällesnivå, ev. kommunnivå.
Tillgänglighetsaspekter
Fysisk tillgänglighet: Betad mark,

Viss tillgänglighet

Läge: På tre sidor omgiven av Backa golfbana samt öppen f.d. odlingsmark med viktiga
promenadstråk.
Nåbarhet: Ganska lätt att nå fram till området till fots eller på cykel, men stängsel avvisar
människor att beträda området.
Grad av offentlighet: Inhägnad plats.
Uppskattad besöksfrekvens
Fysiskt sett sparsamt besökt men välbesökt med blicken från förbipasserande.

5. Sammanfattning och bristanalys
Nödinge tätort
I Nödinge tätort finns gott om bostadsnära mindre naturområden, som ligger på ganska
branta skogsklädda höjder. De ger Nödinge en grön, vacker och särpräglad siluett där naturlandskapet fortfarande råder över den ganska låga bebyggelsen. Två bäckar med omgivande lövridå är också en stor tillgång till miljön i samhället. Småhusbebyggelse med egna
tomter dominerar som bebyggelsetyp, vilket bidrar till ett grönskande samhälle.
Flera av skogskullarna är återkommande utflyktsmål i barnomsorgsverksamheten, som är
beroende av att ha grönområden på kort avstånd för att kunna använda dem ofta. Det
finns vidare gott om anordnade små lekplatser, som är stöpta i ungefär samma form (fyrkantig) och innehåller standardlekutrustning. Även om de anlagda lekplatserna inte i sig har
någon spännande utformning, ger de tillsammans med naturområdena barnen i Nödinge
bra lekmöjligheter. Förutom som lekmiljöer, är skogskullarna användbara till skogspromenader med och utan hund. De är däremot svårtillgängliga för gamla och rörelsehindrade,
som därigenom får mer sparsam tillgång till närnatur.
Det finns inte mycket av anlagd park i Nödinge. Det närmaste man kommer är kyrkogården och golfbanan. Backa golfbana är mycket riktigt ett populärt promenad- och hundrast-
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ningsområde vid sidan av golfspelandet. På vinterhalvåret kan människor på promenad
eller skidtur använda området ostört men under golfsäsong krävs anpassning till golfspelarna och vise versa.
Näridrottsplatsen fungerar idag som en sorts samlingsplats för ungdomar och barn, men
kunde utvecklas så att den attraherar även andra grupper, dels genom motions och sportaktivitetsmöjligheter anpassade t.ex. för äldre men också genom att utveckla parkkaraktären
med mångfunktionella, sociala och estetiskt tilltalande ytor och rum.
De största bristerna finns vid affärscentrum, som idag nästan helt präglas av trafikytor. Här
saknas någon central, inbjudande och lättillgänglig offentlig plats att vistas på och som kan
fungera som naturlig mötesplats för alla i Nödinge. Ett torg/park med uteserveringar och
gärna något vackert att fästa blicken på, såsom blomsterfägring, vatten, konst el. dyl.
Det skulle behövas ett stråk med god fysisk tillgänglighet, anpassade för rörelsehindrade,
centralt belägna nära äldre och andra stödboenden, där man kan ta kortare eller längre
promenader med möjlighet till rikedom av upplevelser, såsom att uppleva natur, vatten,
blomfägring men också folkliv. Ett stråk med sittplatser på regelbundna avstånd och intressanta målpunkter och platser av olika karaktär.
Kontakten mellan samhälle och det vackra älvstrandområdet är kraftigt störd av väg och
järnväg. Den nya övergången avhjälper till viss del, men den sociala kvalitén i området
kunde utvecklas, kanske vid småbåtshamnen.

Tätortens randområde
I tätortens randområde har Nödingeborna god tillgång till större sammanhängande naturområden varvat med småskaliga odlingslandskap med villabebyggelse och hästbetesmarker.
Här finns goda möjligheter att röra sig både längs lättframkomliga, små bilvägar och skogsstigar av varierande bredd och framkomlighet. Närheten till naturen är något som många av
de boende framhåller som ett viktigt skäl till att man bosatt sig just här och att man trivs i
området.
Vimmersjön är en pärla där den ligger omgiven av ömsom branta, karaktäristiska skogsklädda bergknallar och ömsom öppet landskap, som delvis fortfarande hävdas. I skogsbrynen har äldre gårdar fått sällskap av en växande villabebyggelse. Ett populärt promenadstråk går runt Vimmersjön i huvudsak på små lättillgängliga, lugna bilvägar, men här finns
ett parti på skogsstig som är svårare att ta sig fram på för hjulburna (cyklar, barnvagnar etc.)
På privat initiativ har här byggts en liten spång över bäcken. Själva vattnet och stranden nås
främst vid den kommunala badplatsen, som har bra bryggor och sand, grässlänt och möjlighet till grillning, picknick och toalett samt några gungdjur. Det är en välbesökt träffpunkt
även om vissa av de anlagda delarna är ganska slitna. På motstående sida av sjön finns en
kort remsa klippstrand som också inbjuder till rast och picknick, i övrigt har vattnet och
stränderna begränsad tillgänglighet för allmänheten.
Hållsdammsbäcken rinner igenom en dalgång kantad med småskaliga betesmarker, skogskullar varvade med villabebyggelse mellan två mindre slingrande vägar; Bräckans väg och
Granåsvägen. Till dessa vägar ansluter stigar och längs med Granåsvägen löper en populär
ridled. Hållsdammsbäcken är dåligt tillgänglig och här kunde med fördel finnas gång-
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/cykelvägar eller bättre stigar som korsar bäcken och knyter ihop dalen och de promenadoch friluftsvägar som finns på båda sidor bäcken.
Vimmervi samlar många, framförallt barn och ungdomar i organiserad fotboll, men här
finns också en boulebana som attraherar seniorer. Platsen är främst till för fotbollsklubbens
organiserade aktiviteter, men evenemang såsom ett årligt midsommarfirande är välkänt i
hela kommunen.
Dammekärrsområdet är med sina motionsanläggningar och organiserade aktiviteter i ett
stort, sammanhängande naturområde, mycket välbesökt och populärt. Här finns något för
de flesta och folk rör sig där hela tiden. Genom att Dammekärrsområdet är en del av ett
större natur- och friluftsområde, Vättlefjällsområdet, finns här också möjlighet till långa
vandringar på flera märkta leder. Med bil är Dammekärr nåbart med flera rymliga parkeringar. Busshållplats, med begränsad bussturtäthet; ligger i anslutning till skogsområdet
men en bra bit från själva motionscentralen.
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