
Vill ni exploatera följande grönområden? 

Kommentarer 
1) Ingen byggnation i skogen, men om trafiken så små-

ningom ska ledas via en ringled runt centrum kan en 

del av ytterkanten användas till en väg. 

2) Vill använda marken närmast Banskolevägen till en 

väg som leder trafiken till och från Havsbaden/

Stationsområdet, förbi Södra Utmarken till motorvä-

gen. 

3) Accepterar exempelvis hårdgörning av ytor om syf-

tet är att ån ska bli en aktiv del av parken. 

4) Kan tänka sig ett naturum som är lätt att nå från stat-

ionen, likt det som finns i Kristianstad. 

5) Ingen exploatering, med undantag för den mark som 

behövs för en ringled. 

6) Har gjort skisser på hur det skulle kunna byggas i 

Järnvägsparken. Det är en idéskiss, så partiet har 

inte tagit ställning till en konkret fråga/plan, men 

kan se möjligheterna.  

7) Har inte tagit ställning, men det är ett viktigt rekre-

ationsområde för Ängelholm. 

8) Vill bevara 90% av Kronoskogen och bebygga/

exploatera 10%. Exakt var tar partiet ställning till 

efter hand. 

9) Tar ställning när översiktsplanen för 2035 varit på 

samråd. 

10) Vill ha bryggor/trädäck vid åkanten och ev. café 

framför stationen. 

 V S MP EP FP C M KD SD 

Pyttebroområdet 
         

Järnvägsparken 
  3)  6) 9)  10)  

Nybroskogen 
 1)  5) 7) 9)  11) 14) 

Kronoskogen väster om Banskolevägen 
  4) 5) 8) 9)  12) 14) 

Kronoskogen öster om Banskolevägen 
 2)  5) 8) 9)   14) 

Valhallskogen  
     9)  13)  

11) Vill ha grönt reservat runt motionsslingan, men an-

ser att det kan byggas närmast järnvägen. 

12) Vill ha några punkthus väster om Banskolevägen 

mot att skogen öppnas upp och görs mer tillgänglig. 

13) Tomt för seniorboende kan avsättas i nordvästra hör-

net av skogen mot ökat skydd av resten av skogen. 

14) Ingen exploatering, med undantag för den mark som 

behövs för en ringled. 

 

 Ja 
 Vet ej/Har ej svarat 

 Nej 


