Tätorterna - Revingeby

7.6.10 Revingeby
Stadsdelensyta (ha): 54
Parkmark (ha) totalt: 5
Parkmark (ha) totalt i % av stadsdelens yta: 9,7
Parkmark per inv (tot) i stadsdel (m2): 96
Parkmark-skyddszon per inv (tot) i stadsdel: (m2): 42
Revingeby har 540 invånare och med 18% en högre
andel barn 0-12 år än kommungenomsnittet.
Andelen 65 år och äldre är 12 %, nästan lika med
kommungenomsnittet.
Fördelning kommunal parkmark %:
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7 Beskrivning och analys

Revingeby har 540 invånare och med 18% en högre
andel barn 0-12 år än kommungenomsnittet. Andelen
65 år och äldre är 12 %, nästan lika med kommungenomsnittet.
Revingeby ligger mycket fint i landskapet med Revinge fälten som omger byn i söder och väster. Revingefälten används som militärtövningsområde i kombination med omfattande betesdrift. Det öppna landskapet
medför att det finnns många vackra vyer från Revingeby och ut i landskapet. Norr om byn tar det kuperade
jordbrukslandskapet vid och letar sig uppför sluttningarna. Kävlingeån rinner i öst-västlig sträckning förbi
Revingeby och bildar en markant gräns i norr. Kyrkans
läge i det öppna jordbrukslandskapet är ett starkt kulturmiljöintresse.

Parker och övrig rekreationsmark
Grönstrukturen i Revingeby är koncentrerad till kyrkan och Byaparken samt till området vid idrottsplatsen. Invånarna har relativt liten andel kommunal parkmark till sitt förfogande och den som finns är inte sammanhängande. Orten ligger nära till Kävlingeån och dess
rika vattenmiljöer.
Revingeby innehåller inga närparker eller stadsdels-parker av den storlek som målbeskrivningen visar. De gröningar av parkmark som finns tillsammans med de gröningar som ligger på icke-parkmark bidrar med att närheten till park ändå är ganska god. Tillgången till parkmark kommer ytterligare att förbättras om parkmark
anläggs i anslutning till den planerade bebyggelsen i norr.
Längre avstånd till parkmark har de södra delarna av
Revingeby.
Gröningar
Park norr om idrottsplatsen. Parken skiljs åt från
idrottsplatsen av en gång- och cykelväg som kantar
den södra sidan. Den östra delen av parken består av
en klippt gräsyta som möter lekplatsen i väster med en
gräsvall som är starkt rumsskapande för lekdelen. Gräsytan innehåller endast en transformatorstation som har
en framträdande plats. Lekparken är asfalterad förutom under rutschkanor och klätterställningar som har
sandlådor. Lekplatsen har ingen högre vegetation utan
rumsbildningen utgörs av friväxande buskar. Parken
har god koppling till bostadsområdena intill med gångoch cykelvägar. Längre västerut fortsätter parken som
en kil in i villakvarteret. Gräsytan är klippt och ett antal
pilar växer i den. De yttre begränsningarna utgörs av
villornas staket och häckar.
Grönyta vid Sprintervägen. Området är detaljplanelagt som ”friliggande bostäder i en våning”. Den rektangulära tomten består av ett mycket högt och uppvuxet skogsparti och innehåller bl a ask, ek, lönn och
tall. I de höga träden finns ett flertal kråkbon. Undervegetationen är nästintill helt obefintlig. På tomtens norra
del har några bokar nyplanterats. ”Parken” är inte kom-
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munal parkmark.
Idrottsplatsen ligger i västra delen av Revingeby och
innehåller en stor bollplan. Området skulle behöva få
en översyn och planteringar anläggas i anslutning till
stängslet.
Grönyta Kyrkvägen-Åkervägen. Centralt i Revinge
mellan Kyrkvägen och Åkervägen ligger denna anspråkslösa och fina park med god visuell koppling till
de omgivande husen. Den rektangulära parken består
av en gräsplan med uppvuxna träd på den västra delen
och i öster så avgränsas parken av en tät cypresshäck.
I parken finns en lekplats och en sittgrupp med vindskydd. Parken är ej kommunal parkmark utan ligger på
kvartersmark och benämns i detaljplan som ”mark som
ej får bebyggas”. Parken fyller troligen en stor funktion som rekreationspark för de närboende.
Revinge byapark ligger i byns östra del söder om
kyrkan. Parken ligger i direkt anslutning till skolan och
har två entréer gemensamt mellan skolgård och park.
Parken karaktäriseras till största delen av en bollplan
som omgärdas av ett trästaket. Växtmaterialet är relativt begränsat i sin omfattning och består av ett fåtal
oxlar och björkar. Söder om bollplanen ligger parkens
lekplats som avgränsas med ett buskparti. Rumsbildningen i lekplatsens olika delar definieras likaså av buskar. Parken ligger i nära anslutning till bostadsområdena väster och söder om parken och knyts samman av
en grusgång som löper genom parkens västra del. Stigar inne i de uppvuxna syrénbuskarna som delar av
parken avslöjar att de fungerar för lek. Parken skulle
kunna göras mer spännande genom en översyn av växtmaterialet.

Park vid Kyrkovägen - Åkervägen
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Viktiga stråk och kopplingar till omgivningen
Revingeby har god visuell kontakt med det omgivande
landskapet. Det finns mindre söderut till Krankesjön
och Revinge fältet genom det militära övningsområdet.
Väg 958 är en barriär som ytterligare begränsar kopplingen. Cykelstråk finns runt Krankesjön men anslutning till Revingeby saknas. I Byvägens förlängning västerut går ett cykelstråk i blandtrafik som kopplar ihop
Revingeby med Södra sandby. Österut från byn finns
en anlagd cykelväg i riktning mot Revingehed.
Biologisk mångfald
Revingeby ligger mycket fint i landskapet med Revinge fälten som omger byn i söder och väster. Revingefälten används som militärtövningsområde i kombination med omfattande betesdrift. Det öppna landskapet
medför att det finnns många vackra vyer från Revingeby och ut i landskapet. Norr om byn tar det kuperade
jordbrukslandskapet vid och letar sig uppför sluttningarna. Kävlingeån rinner i öst-västlig sträckning förbi
Revingeby och bildar en markant gräns i norr.

Utvecklingsmöjligheter
• Förbättra kopplingen till de värdefulla miljöerna vid
Kävlingeån med gång- och cykelväg. Anlägg och
markera en strövstig längs Kävlingeån som ett
sammanhängande stråk längs ån, med kopplingar till närliggande tätorter och byar.
• Grönyta Sprintervägen. Gör om tomten till parkmark för att skydda miljön som bidrar med vacker
vegetation och variation i området. Översyn och
röjning i skogspartiet.
• Revinge byapark. Parkförnyelse. Översyn av
växtmaterial, koppling till bostadsområde i söder
och till Byvägen i norr bör förbättras. Utveckla
entréerna som finns till skolan.
• Park norr om idrottsplatsen. Parkförnyelse. Anlägg
planteringar vid transformatorstationen samt mot
gång- och cykelstråket i söder för att skapa mer
varation i platsens östra del. Plantera högre
vegetation vid lekplatsens västra del för att ge en
bättre vertikal rumsbildning
• Idrottsplatsen. Plantering av buskar vid
idrottsplatsens stängsel.

Utbyggnadsområden
I ÖPL-98 finns ett utbyggnadsområde väster om byn.
Förslag till program för detaljplan för 20 stycken lägenheter i låghus norr om Byvägen (Revinge Norr) finns
framarbetat (MBP 2003). I anslutning till den planerade bebyggelsen finns idéer om anläggning av närpark
eller annat grönområde. Detaljplanearbetet har inte påbörjats (GNP 2003-2005).

Park vid Sprintervägen

Park/lekplats norr om idrottsplatsen
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