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Sammanfattning
Wallins Skog, en tätortsnära skog med ett unikt utbud av träd och aktiviteter. Med
rätt innehåll, ett genomtänkt koncept och effektiv marknadsföring har skogen stor
potential att bli ett besöksmål. En plats för dagsutflykter som ger positiva effekter
för hela samhället. Både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Barnfamiljerna vill kombinera aktiv lek med kunskap och att upptäcka
omgivningen. Ledorden för Wallins Skog bör vara LÄRA, LEK och MÖTAS och med
ett grundutbud i form av en Lärandeslinga, en Inte-nudda-marken-park och en bra
grillplats att fika, pausa och umgås kring. Med detta på plats finns alla
förutsättningar för att locka barnfamiljer från hela Familjen Helsingborg.

Genom olika samarbetspartners kan Wallins Skog fyllas med ett innehåll av både
fasta aktiviteter och stora samt små event. Skogen kan bli en mötesplats som främjar
barn och ungas hälsa, en plats för integration och en plats som hjälper både
Örkelljunga och Skåne som helhet att positionera sig som en destination för
naturturism.
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1. Inledning – ett projekt med potential
Wallins Skog är ett stadsnära naturområde med möjligheten att bli ett lokalt
besöksområde att vara stolta över. En utveckling av området har även potential att
generera mervärde för både näringsliv och folkhälsan i Örkelljunga kommun. Denna
rapport är framtagen åt föreningen NaturArenan med syfte att visa på och inspirera
till att både ta tillvara på och utveckla Wallins Skog.
NaturArenan tog hösten 2019 kontakt med Akademi Båstad som genomför
yrkesutbildningar inom bland annat hållbar turism. Då med förfrågan om det fanns
möjliga synergieffekter för studenter att vara med och titta på olika projekt kring
utvecklingen av naturturismen i Örkelljunga.
Uppdraget kring Wallins Skog har genomförts som ett studentprojekt. Caset har i
sin helhet utgått från studenternas utbildning och aktuella kurs. Denna rapport är
ett fördjupat resultat av kursen ”Att utveckla destinationer och koncept”. I arbetet
har NaturArenan supporterat med input och handledning från projektledare Henrik
Malmros.

1.1 Bakgrund – för Örkelljungas utveckling
NaturArenan vill verka för att Örkelljungas natur ska utvecklas på ett hållbart sätt
och att fler ska upptäcka och spendera tid i den vackra omgivningen som finns. Man
har sedan tidigare varit drivande och aktiv i flera projekt och föreningens fokus
framåt, under år 2020 är att:
-vara påtryckare för att Örkelljunga tar till vara på de möjligheter som naturen ger.
-uppmuntra och stödja entreprenörskap inom naturturism.
-uppmuntra och stödja de krafter som kan bidra till att Hjälmsjövik åter blir ett
hotell.
-Wallins Skog röjs upp och blir en attraktiv resurs för skolor och naturintresserade
medborgare.

1.2 Syfte & innehåll
Syftet med rapporten är att visa på och inspirera till hur Wallins Skog kan utvecklas
till ett lokalt besöksmål med flera mervärden. Att utifrån målgruppens
förväntningar och behov ge förslag på aktiviteter och utbud för att utveckla platsen
som ett koncept för endags-besök.
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Vidare kommer rapporten på ett övergripande plan svara på hur man når och kan
marknadsföra sig till den tilltänkta målgruppen. Samt övergripande lyfta varför
detta är en investering i (fram)tiden och hur ett område likt Wallins Skog kan skapa
nytta både för besökare och kommun.
För att konceptet och Wallins Skog ska lyckas är det viktigt att närboende, kommun,
det lokala näringslivet och andra samarbetspartners med specialistkompetens
involveras. I rapporten ges några förslag på intressenter och samarbetsmöjligheter.

1.3 Avgränsningar & projektets omfattning
Som tidigare nämnts är denna rapport en fördjupning av kunskapen som
studenterna får i kursen ”Att utveckla destinationer och koncept”. De krav och
förväntningar som finns på vad studenterna ska använda för verktyg och lära sig
under kursens gång styr innehållet. Några viktiga aspekter att lyfta är:
-tidsbegränsning, caset är en del av kursens innehåll vilket sätter vissa
resursbegränsningar.
-turistperspektiv, utifrån utbildningen så har rapporten ett tydligt perspektiv, att se
på Wallins Skog som besöksmål för turism.
-målgrupp, det finns många som kan uppskatta ett besök i Wallins Skog. Av tidsoch resursskäl undersöker denna rapport enbart en potentiell målgrupp och en typ
av besöksbehov. Barnfamiljer på dagsutflykt.
-ekonomi, budget, investeringsunderlag och tidsplan kommer inte heller att ingå i
rapportens omfattning.

1.4 Utbildningen Hållbar affärsutveckling inom natur- & kulturturism
När värdefulla natur- och kulturområden blir attraktioner för friluftsliv, turism och
besöksnäring skapas både arbetstillfällen och den lokala kulturen lyfts. Men en
ökande turism innebär också ett ökat tryck på dessa områden. För att kunna arbeta
och utveckla natur- och kulturturismen hållbart behövs kunskap.
Utbildningen som studenterna går ges vid yrkeshögskolan Akademi Båstad och har
en tydlig hållbarhetsinriktning. Studenterna får kunskap om turismnäringen i stort
men fokus ligger på aktivitetsbaserad turism inom natur och kultur. Efter
utbildningen finns många möjligheter. Allt från att starta eget företag, arbeta med
koncept och produktutveckling eller uppdraget som destinationscoach i någon av
Sveriges kommuner.
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Flertalet av studenterna har med sig tidigare arbetslivserfarenhet in i utbildningen
och projektet och vi som står bakom denna rapport är:
Tanja Olsson – bakgrund inom detaljhandeln. Van projektledare inom
butiksutveckling och marknadsföring. Syftet med att vidareutbilda sig är kunna
använda sin befintliga kompetens även inom besöksnäringen samtidigt som
kunskapen inom affärsutveckling och hållbarhet fördjupas.
Tomas Nyman – 27 år erfarenhet inom IT, både inom support, utbildning och
projektarbete. Efter 19 år på samma företag så ville jag ha en ny utmaning inom
något nytt fält. Eftersom jag är mycket ute i naturen så kändes denna utbildning
perfekt för mig. Arbetet med Wallins Skog har gett mig blodad tand att fortsätta
jobba med destinationsutveckling och hållbarhet. Framtiden ligger vidöppen!
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2. Naturturism – en satsning i (fram)tiden
Att besöka skog och natur, att vilja vistas i friska luften på sin semester och/eller på
kortare utflykter är en trend som växer. Statistik visar att både de inhemska och
nationella besökarna ser den svenska naturen som en viktig besöksanledning. För
mindre orter och landsbygd finns det stor potential i att satsa på tätortsnära
naturturism1.
Både på nationell och regional nivå har naturturism identifierats som en viktig
investering och Tourism in Skåne satsar på att positionera Skåne som
naturturismdestination.

Skåne har alla förutsättningar för att bli en
hållbarnaturturismdestination i världsklass!*

Både med sin natur och sitt geografiska läge bedöms Örkelljunga kunna bidra till
satsningen och positioneringen. Som en del i detta bidrag bedöms Wallins Skog ha
potential att bli en omtyckt dagsaktivitet. Förutom att naturturismen ökar och spås
göra så även i framtiden så lyfter Tourism i Skåne2 andra trender som i detta projekt
kan vara bra att känna till:
• Semestern som en tid för personlig utveckling.
• ”Soft adventure”, ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser.
• Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld.
• Ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil.
Ett begrepp som växt de senaste åren är ”hemester”, att semestra på hemmaplan. Då
både under längre och kortare perioder. Drivkraften bakom hemester varierar dels
en ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet men även av ekonomiska skäl. En
begränsad plånbok gör att allt fler söker kostnadseffektiva upplevelser i sin
hemmatrakt. Hemestertrenden spås fortsatt öka till följd av hållbarhetsdebatten,
den svaga kronan samt lågkonjunktur.
Dessutom, specifikt kopplat till Wallins Skog och målgruppen barnfamiljer, så är
den ökade efterfrågan på nyttiga upplevelser, så kallad edutainment en tydlig trend.
Att visas utomhus, tillsammans med sina barn på ett sätt som förenar lärande med

1
2

Med naturen som arbetsgivare, Landsbygdsnätverket, 2020
Naturturism i Skåne Kommunikationsstrategi, Tourism in Skåne, 2018
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lek och underhållning har blivit en viss status för föräldrar. 3 Behovet och viljan att
ge sina barn denna typ av upplevelser stärker argumenten för varför Wallins Skog
är en plats värd att investera i.

2.1 Nulägesanalys –de lokala förutsättningarna
Generellt så har både Skåne4 och Örkelljunga en svag naturprofil när det kommer
till besöksnäring och turism. Med sitt natursköna läge, mellan skog och sjö, har
orten en bra potential. Det finns en hel del att göra utomhus i Örkelljunga. Ett flertal
badplatser, många sjöar för fiske, trevliga cykelmöjligheter och även en mer
actionfylld aktivitet som skateparken. Det finns flera andra strövområden på orten
och genom att tydlig definiera dessa går det att locka många att komma ut i den
friska luften.

Runt omkring tätorten finns aktörer som gårdsbutiker samt konst och kulturaktörer
och med gemensamma krafter kan alla hjälpas åt att öka Örkelljungas
attraktionskraft. Men bedömningen, i denna rapport, är att det idag inte finns den
starka kraft som behövs för att få dessa aktörer att samarbeta och på så sätt lyfta
varandra för att nå dagsturismen.

3

Naturturism i Skåne Kommunikationsstrategi, Tourism in Skåne, 2018
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2.2 Wallins Skog – med styrkor och möjligheter
Om man tittar på Wallins Skog ur ett turistperspektiv så kan nuläget för platsen
sammanfattas i en SWOT-analys.
Strenghts/styrkor
-utbudet av unika träd som Hugo Wallin planterade
-rik historia baserat på Hugo Wallins engagemang
-kommunalt ägd mark
-närboende har ett engagemang för skogen
-tätortsnära
-tillgängligt med bil (nås från många orter inom 10-60 minuter)
-befintlig kollektivtrafik till/från Örkelljunga (utan byte nås Ängelholm,
Helsingborg, Åstorp, Hässleholm och Markaryd).
-närhet till flera andra naturupplevelser med möjlighet till samarbete
-goda grundförutsättningar för naturturism i kommunen.

Weaknesses/Svagheter
-begränsat med aktörer som jobbar med turism
-inget etablerat utflyktsmål i dagsläget
-eftersatt, både stigar och skogsskötsel
-kostsamt att underhålla och att utveckla
-begränsade möjligheter till vinstdrivande aktiviteter
-kräver projektfinansiering
-etablerade konkurrenter
naturupplevelser finns nära

från

arboretum

till

naturreservat

och

andra

-begränsade boendemöjligheter (för eventuella övernattningar)
-förankrad vision och plan för området saknas
-svag naturturistisk profil på orten och i regionen
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Opportunities/Möjligheter
-bygga marknadsföringen på storytelling, både kring nutidshistoria som
klimatfärndringar och liknande men även kring HugoWallin samt naturens vikt för
människan genom historien.
-samarbete med närliggande naturområde inom kommun men även t ex Björsåkra i
södra Halland.
-befintlig grund för arboretum med möjlighet till utökning
-skapa besöksintresse året om med årstidsbaserat innehåll
-plats för möte och umgänge i natur
-samarbete inom Familjen Helsingborg
-paketering och profilering av alla strövområden inom kommunen för att särskilja
och lyfta olika värden
-utbyte och samarbete med arboretumet i Åstorp
-teknisk utveckling, typ geocathing för att skapa ökat intresse
-bra lokala samarbetsparters, t ex Örkelljungabygdens Natur för guidningar,
studiecirklar och Civilförsvaret för ”Hitta Vilse-stig”
-samarbete med närliggande semesteraktörer och hemesteraktörer, t ex Ugglebadet,
Tropikariet, Kungsbygget etc
-planer på boende och aktivitetsbolag kring Hjelmsjön
-samarbete med lokala och regionala skolor, besöksmål från låg- till högstadium
-köpa loss marken för ändamålet
-plats för olika integrationsprojekt
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3. Målgrupp – vem kan tänka sig att besöka Wallins skog
Tack vare sitt tätortsnära läge i Örkelljunga så är det många i lokalbefolkningen som
kan ha glädje av skogen. Framförallt de mest närboende men självklart alla i
Örkelljungabygden som vill ha en härlig stund i friska luften. De träd, det arboretum
som Hugo Wallin planterat har även hög attraktionskraft för de som är specifikt
intresserade för träd och skog.
Denna rapport är som tidigare nämnt avgränsad till att titta på barnfamiljer som
den primära målgruppen. Då även med en geografisk avgränsning, området
Familjen Helsingborg5.
Med sitt läge blir Örkelljunga och i förlängning Wallins Skog en plats kan uppfattas
som nära. Med sitt läge nås Örkelljunga snabbt och enkelt med bil från alla
kommunerna inom Familjen Helsingborg. Det går även att åka kommunalt. Just den
upplevda närheten är en återkommande faktor för vad som avgör när barnfamiljerna
väljer plats för sina dagsutflykter.
För rapporten har sex familjer i Örkelljunga, Perstorp, Klippan och Helsingborg
intervjuats. Det har funnits en variation mellan familjerna ur socio-ekonomiskt
perspektiv men även kring inställning samt erfarenhet av skogs- och naturutflykter.
Utifrån underlaget går det att se tendenser kring vilket intresse och förväntningar
som är kopplat till val av dagsutflykter. Utifrån den begränsade mängden intervjuer
får resultaten ses som just tendenser och visa på en riktning. För att med större
säkerhet kunna säga att så här tycker barnfamiljer krävs en mer djupgående
målgruppsanalys och fler intervjuade barnfamiljer än vad tidsramen för detta
projekt tillåtit.

3.1 Föräldrarnas skogvana styr
Det finns flera aspekter som styr om, när och vart man väljer att åka med familjen
på en dagsutflykt och kommande stycken kommer att lyfta en del av dessa.
Den tydligaste faktor som styr hur benägen man som familj är att göra en utflykt till
platser likt Wallins Skog är föräldrarnas egen intresse för och vana att vara i skogen.
I matrisen på nästa sida har fyra segment i målgruppen identifierats och följande
personas har tagits fram:
F1) Familjen Hemberg, F2) Familjen Lekman, F3) Familjen Dahl samt F4) Familjen
Björk-Green.

5

11 kommuner i nordvästra Skåne
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I matrisen syns tydligt att det finns två målgrupper för Wallins Skog att prioritera i
marknadsföring och bearbetning, dessa är familjerna Lekman och Dahl. De är de
familjer som är mest intresserade och mottagliga för den typen av dagsutflykt som
Wallins Skog, när konceptet är utvecklat, kan erbjuda.

Föräldrarna i familjen Hemberg har dels en låg vana att vara i skog och natur och
visar inget större intresse för att välja den här typen av dagsutflykt. Man känner låg
tilltro till att barnen kan tycka att skogen är rolig. Dessutom har de har svårt att se
att en sådan utflykt skulle göra familjen nöjd.
Familjen Björk-Green däremot älskar att vara ute i skog och natur. Deras vana och
intresse gör att skogsutflykter alltid är första valet för dem. Men den här familjen
vill ha vindskydd och lägereld, en mer äventyrlig upplevelse. Den upplevelse som
koncept som Wallins Skog kan erbjuda blir för tillrättalagd för att intressera familjen
Björk-Green.

3.2 Prioriterade målgrupper
Med begränsade resurser är det viktigt att prioritera. Därför är rapportens förslag
att i både framtagning av koncept samt i marknadsföringen fokusera på familjerna
Lekman och Dahl. Dessa familjer visar störst intresse för en dagsutflykt likt Wallins
Skog.
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Nedan presenteras en förälder från varje familj som en fiktiv karaktär, en så kallad
personas. Detta för att ge en tydligare bild av vem målgruppen kan vara.
För att även tydliggöra vilka hinder och drivkrafter som finns för en dagsutflykt till
Wallins Skog har två fiktiva kundresor tagits fram.Dessa beskriver varför den ena
målgruppen, Jesper Lekman, tvekar och väljer att inte åka till skogen. Medan den
andra beskriver vilka mervärden som Wallins Skog kan skapa vid ett besök. Då
exemplifierat genom en kortare kundresa av Vanessa Dahls fiktiva besök.

F2 - Jesper Lekman
Yrke: Vårdbiträde
Ålder: 29 år
Bor: i hyreslägenhet i Helsingborg
Ensamstående med son på 5 år.

Bild: exempelbild för förälder, källa Pixabay

Generellt så har Jesper viss naturvana men han känner sig osäker på om en
dagsutflykt till en skog är tillräckligt roligt. Han känner själv en brist kring sin och
sonens fantasi, deras förmåga att hitta på saker att leka i skog och natur. Han säger
själv:

”Hade vi hittat en bra lekplats i skogen, då hade vi varit ute oftare”.

Sett till vilka aktiviteter, både till vardags och för olika dagsutflykter som Jesper gör
med sin son så finns det saker som han tydligt gillar och ogillar.
Gillar: aktiv lek, djur i bur, strand och bad, lekplatser, ”färdiga” aktiviteter,
fika/lunch möjligheter och hemmamys.
Ogillar: dåligt väder, vardagsstress, sitta still, långa bilresor, trötta barn men även
barn som inte blivit ”rastade”.
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När det gäller dagsutflykter, då i skog och natur, går det att identifiera några tydliga
trösklar men även faktorer som kan ses som drivkrafter för att ett sådant besök blir
av.
Trösklar: bristande fantasi kring vad man kan göra, begränsat med tid, osäker på
vad som finns, skogen dyker inte upp top-of-mind” dvs är inget förslag som
automatiskt dyker upp i minnet.
Drivkrafter: bra lekmöjligheter med stora ytor, djur i kontrollerad natur, när barnet
själv efterfrågar.

Kundresa, varför Wallins Skog riskerar att väljas bort.
Jesper har precis nattat sonen Gabriel när telefonen ringer. Det är Daniel som
berättar att Algot hade frågat om när han och Gabriel kunde få leka ihop nästa gång.
-Hur ser det ut till helgen, frugan ska iväg med tjejgänget så då kan vi grabbar hänga.
Så får kidsen leka av sig, säger Daniel.
-Absolut, låter hur bra som helst! Men vad ska vi då hitta på, svarar Jesper.
Både funderar, efter en kort stund säger Daniel lite tveksamt att hans syster pratat
om att den lilla skogen där de lekte som barn tydligen har blivit upprustad. Man har
byggt någon lekplats och gjort någon slinga där man kunde lära sig mer om skogen
och sånt.
- Skogen, nja ähh jag vet inte. Hade det inte varit gött att dra någonstans där barnen
blir riktigt rastade? Så de är lugna på kvällen och vi kan kolla Champions League
matchen, föreslår Jesper i stället.
Daniel som inte riktigt kommer ihåg vad hans syster sa att det fanns för aktiviteter
i skogen tycker Jespers förslag låter bra. Han föreslår därför att de ska åka till Leos
Lekland. Dit åker de ofta tillsammans och vet att småkillarna garanterat har både
roligt och leker av sig.
-Leos lekland blir det, gött då kan vi ju mest snacka och fika medans killarna klättrar
och stimmar, bekräftar Jesper. Sen bestäms en tid för när de ska ses och vem som
köper med vad till fotbollsmatchen på kvällen.
I ovan kundresa kan osäkerheten identifieras som ett stort hinder. Osäkerheten
kring aktiviteter och utbud på platsen, om det uppfyller de vuxnas behov och om
barnen blir nöjda.

SIDA 14

F3 – Vanessa Dahl
Yrke: Administratör
Ålder: 38 år
Bor: i hus i Örkelljunga
Gift med Kalle 35 år och ekonom, två
söner 7 och 5 år samt dotter på 3 år.

Vanessa har mer skogsvana än föräldrar generellt och utflykter utomhus är ett
självklart val. Hon ser gärna att det finns aktiviteter som passar flera åldrar, men
även utrymme för barnen att hitta på egna lekar. Hon säger såhär:

” ”Jag vill ge barnen det som jag fick som liten, det här härliga med
att vara i skogen””.

Sett till aktiviteter som familjen hittar på så är kvalitetstiden tillsammans viktig och
det finns saker som Vanessa tydligt gillar och ogillar.
Gillar: familjetid, utomhuslek, husdjur, skogsfika, grilla korv och fredagsmys.
Ogillar: för mycket skärmtid, stökiga lekland, åksjuka, utedass och vardagsstress.

När det gäller dagsutflykter så är skogen top-of-mind, ett vanligt och självklart val.
Men det går ändå att identifiera några tydliga trösklar som kan tänkas innebära att
man väljer en annan plats. Samtidigt finns starka drivkrafter för att komma ut i friska
luften.
Trösklar: tidsbrist, när plats/aktiviteter ej är anpassat för barn i olika åldrar,
utedass, regnkläder/overaller/vantar och eventuell restid.
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Drivkrafter: skapa minnen, bra lekmöjligheter, olika typer av lek/aktiviteter, lära
barnen om djur/natur och kvalitetstid.

Kundresa, Wallins Skog och vad som ger ett lyckat besök.
Vilken bra idé, att vi gick hit till Wallins Skog, tänker Vanessa. Varken hon eller
Kalle hade hört talas om att skogen blivit upprustad men Elias hade varit här på
utflykt med skolklassen. Alla tre barnen har roligt, det både skrattades och stojas.
”Inte nudda marken-parken” var nog allas favorit, även om minstingen fick ta lite
enklare vägar än vad storebror kan balansera sig fram på.
Kalle står precis redo att tända på grillplatsen. Det ska bli gott med en korv i magen
innan det är dags att ta sig hem igen. Men han upptäcker att korven nog ligger kvar
hemma.
-Hjärtat, vad hade du tänkt att vi skulle grilla, ropar han till sin fru. För det finns
korvbröd, ketchup, rostad lök. Ja till och med Tom & jerry kex i packningen. Men du
har nog glömt att packa korven. Han tittar lite uppgivet på Vanessa.
Åh nej tänker Vanessa, barnen som verkligen sett framemot att grilla. Ja, hon med
för den delen. Som liten var hon ofta ute och grillade med sina föräldrar och hon
uppskattar att kunna ge samma fina minnen till sina egna barn. Vilken katastrof
hinner hon tänka innan hon kommer på att Kalle faktiskt tog lådcykeln hit fall i fall
lilltjejen inte skulle orka gå hela vägen hem.
Hon hoppar på cykeln och cyklar ner till centrum för att köpa korv. När hon kommer
tillbaka har Kalle tagit barnen en sväng på Lärandeslingan så de har knappt märkt
att mamma varit borta. Korvkrisen är avstyrd och Vanessa börjar duka upp för en
härlig lunch tillsammans i den friska luften.
I ovan kundresa identifieras några klara fördelar för Wallins Skog bland annat
närheten, det tätortsnära läget. Om NaturArenan väljer att följa rapportens förslag
på grundaktiviteter i konceptet så är även detta en stor styrka. Möjligheten för flera
aktiviteter i kombination med en bra plats att sitta tillsammans för att fika och
umgås.

3.3 Viktiga förutsättningar för besök
För barnfamiljerna finns några punkter som är viktiga för att platsen ska bedömas
som besökbar. Dels är det viktigt att det tydligt går att förstå vad som finns på
platsen i form av utbud och faciliteter. Det behöver finnas en infrastruktur både med
parkeringsplatser och bra vägar dit. Men även bra stigar som fungerar för små ben,
barnvagnar, rullstolar och liknande.
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Möjlighet att sitta, pausa och umgås kring medhavd mat, gärna i form av en grillplats
är viktigt. Men ännu viktigare, för ett bekvämt besök, är möjligheten att besöka en
toalett med rinnande vatten. Just möjligheten med rinnande vatten upplevs
fräschare men också mer praktisk. Då går det att tvätta händer och kletiga barn samt
skölja av medhavda bestick, tallrikar och liknande.

3.4 Många konkurrenter om familjernas uppmärksamhet
Vad gör familjerna om de inte väljer att besöka ett koncept som Wallins Skog? Det
finns många aktörer som konkurrerar om familjerna och deras intresse. Men det
finns också andra aspekter i vardagen som kan ses som konkurrenter eller hinder
för besök. I rapporten delas dessa upp i tre delar; Vardagslivet, Vanans Makt och Det
digitala.

Vardagslivet
Det finns mycket som ska hinnas med, både i veckorna och på
helgerna. Barn ska hämtas och lämnas på förskola, skola,
olika träningar och aktiviteter. Det ska lagas mat, mellanmål
och kvällsmat. Föräldrarna jobbar, ska iväg på tjänsteresa och
någonstans där i mellan fyller farmor år och katten måste till
veterinären.
Tid är en upplevd bristvara hos målgruppen, många familjer känner en stress över
allt som ska hinnas med i vardagen. Tyvärr blir det lätt så att dagsutflykter och
aktiviteter som Wallins Skog väljs bort för att man ska få ihop livspusslet.

Vanans Makt
Människor är vanemänniskor och det är bara att gå till sig
själv och funderar på vad man vill laga till middag. Det finns
ett 5-7 rätter i huvudet som dyker upp, de gamla vanliga
valen.
Precis så är det även vid val av dagsutflykt. Det finns ett par alternativs om är topof-mind beroende på tidigare erfarenheter och preferenser. När man som förälder
dessutom inte riktigt känner till vad det finns för aktiviteter på en ny plats skapas
en osäkerhet kring om man kommer bli nöjd med besöket. Då är det många som
faller för vanans makt och väljer det gamla vanliga valet. Sett utifrån målgruppen så
är sådana val exempelvis Hembygdsparken i Ängelholm, Tropikariet, lokala
strövområden, Skäralid och olika lekland, äventyrsland och simhallar.
SIDA 17

Det digitala
Även om delar av målgruppen tydligt ogillar för mycket skärmtid så är
det digitala en konkurrent. Både barn och föräldrar tycker det är kul
mend film och seriemys i soffan, olika TV-spel och mobilspel. Pokemon
Go, det interaktiva spelet får ses som en indirekt konkurrent.
I förlängningen är ett förslag att ta fram en app även för Wallins Skog, för att
förstärka upplevelsen på plats. Förbättra möjligheten att lära men också att inspirera
till lek. Ett sätt att göra det är genom så kallad gamification, att ge belöningar och
medaljer för genomförda aktiviteter och besök kopplat till Wallins Skog. På så sätt
kan man använda det digitala som hjälpmedel för att få ut besökaren i skogen.

3.5 Marknadsföring – sätt att nå målgruppen
För att öka kännedomen om Wallins Skog och på så sätt även locka fler besökare
går det att använda olika kanaler. Rapporten lyfter generella förslag och tips för att
nå ut till målgruppen.

Egna digitala kanaler
Digitala kanaler är i dagsläget fortfarande resurseffektiva och förslaget är att
kombinera tre kanaler för att möta målgruppens informationsbehov.

Inspiration - ett Instagram-konto som inspirerar och visar på de olika aktiviteterna
i Wallins Skog bör skapas. Uppdateringarna behöver göras veckovis och då med
både fasta #hashtags och hashtags som fungerar i säsongen. De olika aktiviteterna i
Wallins Skog bör också ha hashtags och det kan med fördel synliggöras på skyltarna
vid aktiviteterna. Även event/aktiviteter bör ha hashtags som syns i
marknadsföringen.
Förslag på fasta hashtags: #WallinsSkog #attgöraiÖrkelljunga #dagsutflyktSkåne
#attgöraskåne #utflyktsmål #utelek #familjeaktivitet
Förslag på säsongs hashtags: #sportlovsaktivitet #våriskogen #höstlovstips
#sommarlovsskoj
Förslag på några aktivitetsbaserade hashtags: #intenuddamarkenparken
#lärandeslinga #Wallinsbikupor #sommatipset
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Nyhetsflöde: För att få ut målgruppen i skogen oftare är det viktigt att aktivt arbeta
med en känsla av nyheter, att det hänt något nytt. Ett sätt är att anordna olika event,
både mindre och större i skogen. Därför föreslås att även en Facebook-sida för
Wallins Skog, där det finns en bra funktion för att skapa, uppdatera och dela event.
Dessa event kan också med fördel delas vidare till andra relevanta grupper som
exempelvis ”Händer i Örkelljunga med omnejd” samt gruppen ”Utflyktstips i vårt
fina Skåne”.
Att skapa en geografisk platstaggning för skogen både på Instagram och Facebook
behöver också vara med på att göra listan. Detta så att besökarna kan checka in och
platstagga sina egna bilder i sociala medier.
Kontot på Instagram och Facebook bör länkas till varandra, på så sätt kan man dela
alla bilder från Instagram automatiskt även på Facebook-sidan för att minska
administrationen.

Information: ett tydligt hinder för framförallt förstagångsbesökare är osäkerheten
kring vad som finns på platsen. Detta går att lösa genom att ha en hemsida där
besökarna tydligt kan läsa sig till vad de olika aktiviteterna är. Här behöver det också
framgå hur man hittar till Wallins Skog samt vilka event som genomförs. Så
hemsidan fyller en viktig och avgörande funktion för att få besökare till platsen.
Vidare behöver hemsidan byggas upp och sedan även kontinuerligt uppdateras på
ett sätt och med rätt sökord så att innehållet premieras av sökmotorer som Google.
Några vanliga sökord som barnfamiljer använder i samband med sök av
dagsutflykter är listade nedan. Sökorden används ofta i kombination med någon
platsangivelse. För Wallins skog kan följande geografiska angivelser vara aktuella:
Örkelljunga, nordvästra Skåne samt Skåne.
Vanliga sökord:
-utflykt barnfamilj
-hitta på med barn
-gratis barnaktivitet
-utomhuslek
-dagsutflykt skog
-kul för barn
-barnvänlig skog
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Andra samarbeten för marknadsföring
Det finns andra platser att lyfta konceptet Wallins Skog och dess innehåll på.
Självklart under ”att göra” på kommunens egna hemsida men Familjen Helsingborg
och VisitSkåne har olika aktivitetskalendrar där Wallins Skog bör synas. Under
sommaren lyfter Skånetrafiken upp olika sommartips att resa till i samband med
marknadsföringen av deras sommarkort. Att få synas där, när Wallins Skog
utvecklats till ett bra besöksmål, kan tänkas generera mycket bra synlighet inom
hela Skåne.

3.6 Skolor en viktig besöksgrupp
Utöver målgruppen barnfamiljer så finns det en annan mycket intressant
besöksgrupp nämligen skolor. Wallins Skog har potential att bli en del av barn och
ungas kunskapsinhämtning genom att skolorna lyfter ut delar av undervisningen i
skogen. På så sätt kan skogen bidra till stor samhällsnytta både för de lokala och
regionala skolorna. Vårt förslag är att NaturArenan undersöker detta vidare. Vi har
tagit fram grovskisser på två olika aktiviteter som kopplar till denna typ av nyttjande
av Wallins Skog men utifrån vårt uppdrag har vi inte kunnat undersöka möjligheten
vidare.
Skolorna kan också spela en annan viktig roll, nämligen som ambassadörer och
marknadsförare av Wallins Skog som aktivitet. Majoriteten av föräldrarna frågar
sina barn vad de vill hitta på när det kommer till planeringen av dagsutflykten. Om
barnen då nyligen besökt Wallins Skog och tyckt att det var en skoj plats så är
chansen stor att skogen kommer upp på önskelistan även när det gäller en
dagsutflykt med föräldrarna.
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4. Koncept-, & aktivitetsrum
Utifrån hur målgruppen beskriver en dagsutflykt i skogen, deras input och feedback
samt platsens förutsättningar har ett övergripande konceptförslag tagit fram.
Ett bra, barnvänligt och anpassat innehåll på platsen är centralt i upplevelsen.
Barnfamiljerna vill gärna kombinera kunskap och upptäckande med aktiv lek. Det
är också viktigt att aktiviteterna passar barn i olika åldrar, så att alla i sällskapet kan
uppskatta dagsutflykten.
Behovet av tillrättalagda utomhusupplevelser påverkar också målgruppens tydliga
krav på kringliggande service så som toaletter, sittplatser etc. Dessa förväntningar
är minst lika viktiga att ha med sig i utformandet av besöksmålet.
Utifrån detta har tre ledord för Wallins Skog tagits fram: leka, lära och mötas.

4.1 Olika aktivitetsrum
För att möta barnfamiljernas olika behov av aktiviteter föreslås Wallins Skog och
skogsmarken där omkring delas in i olika aktivitetsrum. Detta underlättar i sin tur
även i vidareutvecklandet av Wallins Skog mot andra målgrupper. Genom att skapa
olika rum i skogen blir det enklare för olika besökargrupper att samsas om ytorna.
Det går också att koppla av event till de olika ytorna genom att tematisera
innehållet.
Förslagen på hur ytorna kan nyttjas utgår främst ifrån de underlag som samlats in i
intervjuer med målgruppen. Men input och inspiration har även tagits från den
studie och det förslag på permakulturdesign som gjorts av humanekologen Andreas
Jonsson, Holma folkhögskola.
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4.1.1

LÄRA (yta 1)
En nyttig upplevelse, att spendera tid utomhus med sina barn
anses både sunt och bildande. Tourism i Skåne lyfter fram
begreppet edutainment i sina framtidspaningar som en allt
större trend. I begreppet innefattas upplevelsebaserat lärande,
något som man helst gör tillsammans. Den här typen av
samvaro, i skog och natur, där lek och kunskap kombineras har
en viss status för föräldrarna. Det uppfattas som kvalitetstid och
något som man gärna framhåller för andra.

Yta 1 på kartan föreslås bli ett aktivitetsrum för LÄRA. För en mer djupgående
inventering av områdets beskaffenhet och växtinnehåll bör läsaren ta del av Andreas
Jonssons permakulturstudie. Mer kortfattat kan området sammanfattas som den del
där majoriteten av de träd som Wallin planterade under 1900-talet finns. Här finns
en porlande bäck, flertalet stigar och området nyttjas redan idag av de boende i
närliggande bostadsområde.
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4.1.2

LEKA (yta 3)
Möjligheten till stora ytor för aktiv lek är en av flera
drivkrafter för målgruppen och ett besök i skog och natur.
Barn har mycket energi och spring i benen något som
föräldrarna gärna ser att barnen får utlopp för vid en
dagsutflykt. Dessutom behöver den aktiva leken passa barn
i flera åldrar, så att hela familjen kan uppskatta besöket i
Wallins Skog.

Yta 3 i skogen föreslås bli aktivitetsrummet för LEK, denna yta utgörs idag av ett
fåtal högväxande barrträd. I sin inventering av skogen har Andreas Jonsson även
konstaterat att denna del av skogen redan idag används som en ”vild” lekplats av
barnen från närliggande bostadsområdet. Något som då, genom konceptet för
Wallins Skog, kan stimuleras ytterligare.

4.1.3

MÖTAS (yta 2)
För att utflykten till Wallins Skog ska fylla barnfamiljernas
behov behövs även en bra plats för att umgås, fika och
grilla. Att vara tillsammans och ha så kallad kvalitetstid är
den kanske allra starkaste drivkraften för dagsutflykter.
Här måste skogen ha de faciliteter som barnfamiljerna
förväntar sig.

Förslaget är att placera denna yta, för möten och umgänge, mellan
aktivitetsrummen för LÄRA och LEK. Dels som en avdelare mellan mer lugna,
kunskapsinhämtande aktiviteter och de mer fartfyllda aktiva lekarna. Men även då
läget är bra och tillgängligt utifrån befintliga vägar och stigar.

SIDA 23

5. Produkt- och eventförslag
Förutom att stigar och vägar måste vara i bra skick och anpassade efter målgruppens
behov så behövs ett bra grundutbud i Wallins Skog. Grundutbudet utgör stommen
för upplevelsen. Det måste vara så pass tilltalande och roligt att både barn och vuxna
kan tänka sig att besöka Wallins Skog fler än en gång.
Men för att få besökarna att återkomma fler gånger behöver Wallins Skog också
arbeta med årets alla årstider och säsonger. Både genom att anpassa innehållet i de
mer fasta aktiviteterna men också genom att återkommande event och tillfälliga
happenings.
Nedan följer olika förslag på aktiviteter och event som lockar målgruppen samt
passar till det tilltänkta konceptet med ledorden LÄRA, LEKA och MÖTAS. De
framtagna förslagen är tänkta att inspirera till vilka möjligheter som finns med
Wallins Skog. De är valda utifrån att de alla bedöms som genomförbara på ett
resurseffektivt sätt. Utifrån målgrupp, dess behov och förväntningar, så måste ett
bra grundutbud måste prioriteras.
Självklart kan upplevelsen sedan byggas på med olika aktiviteter och event, tydligt
kopplade till temana Lära, Leka och mötas. Hur, när och i vilken ordning
vidareutvecklingen av aktiviteter och event sker beror även på vilka
samarbetspartners som kopplas till projektet.

Prioriterat grundutbud, fasta aktiviteter
Lärandeslingan
Inte-nudda-marken-parken
Mötesplatsen

Vidareutvecklat utbud, fasta aktiviteter
Hitta Vilse-stigen
Wallins Bikupor
Insektshotell & Fjärilsrestaurang
Appen, Walle & Wera i Wallins Skog
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Vidareutvecklat utbud, happenings och tillfälliga aktiviteter
Skördefest & Bondens Marknad
Sommartipset – ett naturnära quiz

Vidareutvecklat utbud, aktiviteter med tydlig samhällsnytta
Skogens alla språk – för kulturell mångfald
Wallins Lägerskola – naturskola med övernattning
Skolan och naturen – många möjligheter med Wallins skog

Kommande produktbeskrivningarna är skrivna för en potentiell besökare, alltså
målgruppen barnfamiljer. Detta för att synliggöra hur man exempelvis kan arbeta
med aktivitetsinnehållet på hemsidan för att få in inspirerande text och bild som
också fångar upp viktiga sökord. Tydligt specificerat efter produktbeskrivningen
finns besökarnas krav på aktiviteten samt förslag på potentiella samarbetspartners.
Observera att bilderna endast är inspirationsbilder och ej får användas i andra
sammanhang än i denna rapport.
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5.1
Lärandeslingan – kunskap och nöje mitt i
naturen
Lär er mer om naturen på en skön promenad
genom Wallins skog i Örkelljunga. En skog med
aktiviteter och lärande för alla generationer.
Mellan 1925-1970 planterade Hugo Wallin träd
från hela världen och nu är skogen ett perfekt
utflyktsmål för barnfamiljen. Stigarna är
anpassade för barnvagnar och små ben med
mycket spring i.
På ett enkelt och tydligt sätt kan ni lära er mer
om djur, växter och natur med hjälp av
informationstavlorna. Följ naturen genom hela
årets växlingar tillsammans med Walle och
Wera i vår app.

Wallins Skog är en dagsutflykt som uppskattas året om. Upptäck allt från vårens
knoppar till sommarens överflöd av blomsterprakt, genom höstens röda och gula
färger fram till vinterns lugn och vila.
När hungern tar vid så finns det en bra grillplats med tak att sitta under om vädret
skulle kräva det. För att göra er utflykt både enkel och bekväm finns även toaletter
med rinnande vatten.

Besökarnas krav på Lärandeslingan:
- Bra framkomlighet för barnvagnar.
- Ny kunskap och ”aha-upplevelser”, ”det där hade jag inte en aning om.....”
- Tilltalande för alla generationer.
- Gärna digitalt förstärkta upplevelser (såsom appen Walle & Wera, QR koder etc).
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Platsens resurser:
- Hårda, breda och väldränerade stigar som håller för barnvagnar och rullstolar.
- Informationstavlor som både är lätta att förstå och informativa.
- Karta över området.
- ”Mötesplatsen” med service som grillplats, toalett etc.

Potentiella samarbetspartners:
-lokala föreningar, exempelvis kan Örkelljungabygdens Natur anordna guidade
turer längs Lärandeslingan.
-flera högskolor och universitet har både utbildningar och bedriver forskning kring
utomhus pedagogik bl a Göteborgs Universitet och Linköpings Universitet. Hur kan
deras kunskap kan användas i framtagandet av Lärandesslingan?
-mer geografisk nära finns Högskolan i Kristianstad som utbildar blivande lärare för
förskola, åk 1-3 samt åk 4-6. Kan dessa studenter och blivande lärare (troligtvis med
anställning i Skåne) involveras i framtagandet av Lärandeslingan men även i den
kontinuerlig uppdatering.
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5.2 Inte-nudda-marken-parken – en
lekplats i skogen
Ta dig över stock och sten, klättra,
balansera, eller svinga dig fram. Inte
nudda marken–parken är en lekplats i
mitt i skogen och ett kul alternativ för
barn med mycket spring och lek i
benen.
Den stora lekytan har flera vägar i
varierande svårighetsgrader för att
passa barn i olika åldrar.
Vem är det egentligen som är snabbast
och smidigast över, under och i mellan
dessa roliga hinder? Kanske en tävling
för att se vem som snabbast tar sig från
start till slut på detta äventyr
inspirerat av naturen.
Banan är till största delen byggd av
naturligt material, från träd och virke
som tidigare växt på plats i Wallins
skog.

Wallins Skog är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer som vill spendera dagen i
friska luften. Här möts natur och aktiv lek i kombination med upptäckande och
kunskap.
Psst.. Du har väl inte missat att det finns en medalj att få för dig som klarar att ta
dig genom hela Inte nudda marken–parken. Ladda ner vårt digitala lekhjälpmedel,
appen ”Walle & Wera i Wallins Skog” och få ut ännu mer av ditt besök.
Bilder tagna på Inte Nudda marken Park Kypesjön/Borås och Prins Oscars naturlek i Skäralid samt från Pixabay för inspiration
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Besökarnas krav på Inte-nudda-marken-parken:
-säker, trygg och stabilt byggt och väl underhållen.
-överskådlig, så du kan se ditt barn hela tiden.
-olika svårighetsgrader/olika vägar att ta sig fram för att passa barn i olika åldrar.

Målgruppen uppskattar även ett utvecklat säkerhetstänk exempelvis en holk med
enklare första hjälpen om något händer. Ett annat förslag är att sätta upp en tavla
med ”platsangivelse” samt instruktioner hur räddningshjälpen enklast når fram om
olyckan är allvarlig.

Platsens resurser:
-hinderbanan kan med fördel byggas på så mycket material som möjligt från just
Wallins Skog. Exempelvis kan träd avverkas och stubbar i olika höjd lämnas kvar för
att ge banan variations- och nivå skillnad.
-tydlig skyltning om att detta är en ”Inte-nudda-marken-park” samt färgkodat vilka
banor som är mer eller mindre svåra.

Potentiella samarbetspartners:
-Göteborgs Universitet har en masterutbildning i Child Culture Design. En
utbildning i kreativa processer och design men med fokus på barns lek, lärande,
utveckling, hälsa och på lekens redskap. Att ta fram en Inte-nudda-marken-parken
kanske kan vara ett lämpligt designprojekt för studenterna.
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5.3
Mötesplatsen – här är det
enkelt att fika och umgås
Dags för en lunch i friska luften?
Varför inte samla hela familjen,
släkt och vänner och kombinera en
rolig dagsutflykt med en god fika
eller grillning?
Mitt i Wallins Skog ligger
Mötesplatsen, här kan man pausa,
vila och fika med tak över huvudet.
Det finns fasta grillar att använda.
Här finns sittplatser och bord men
det går ju också bra att bara ta med
en filt och sitta på marken.
En toalett och möjligheter att tvätta
händerna före maten och diska av
tallrikar och fat efteråt finns också.
Platsen har bra översikt, så att
föräldrarna kan fika klart när
barnens ben är fulla med spring
igen. För att sitta stilla på en bänk
eller filt finns det inte tid till när
leken kallar!

Tänk på att ta med egen grillkol men även att det är ert ansvar att grillningen sker
på ett säkert sätt. Självklart måste eventuella eldningsförbud följas.
Wallins Skog är en trevlig utflykt i skog och natur. Hit kan man åka för en härlig
fikastund men även som en heldagsaktivitet. Här finns gott om saker att hitta på,
varför inte lära er mer om naturen på Lärandeslingan eller leka på Inte-nuddamarken-parken.
Inspirationsbilder från Hökafältet, Mellbystrand
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Besökarnas krav på Mötesplatsen:
- tips för att få upplevelsen ännu bättre, typ ”så här grillar du en korv på bästa sätt”
- bra med sittplatser så att det blir lätt att umgås med familj och vänner
- lättillgängligt för barnvagnar och att man kan hålla koll på barn som springer runt
- handikappvänligt
- tak över huvudet
- toalett med rinnande vatten
- möjlighet att skölja av medhavda glas och tallrikar

Platsens resurser:
- hus / tak
- grillar - toalett
- bord & bänk
– handikappvänlig yta (markberedning)

Potentiella samarbetspartners:
-lokala föreningar kan nyttja platsen för aktiviteter med sina medlemmar, t ex
scouterna eller Civilförsvaret.
-kan byggandet av grillplats, sittplatser etc göras som ett projekt med
samhällsnytta? Exempelvis för snickare med svenska som andraspråk eller som ett
projekt för närliggande gymnasieprogram inom bygg?
-finns det möjlighet att lokala byggföretag sponsrar byggandet av mötesplatsen?
-plats för event och aktiviteter med lokala restauranger eller matbutiker
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5.4 Vilse – stigen, för en tryggare skogsupplevelse

Inspirationsbilder från: Vilse-Stigen samt strövområdet Hökafältet i Mellbystrand.

Att vara i skogen är ett äventyr, fyllt med spännande upptäcker och rolig lek. En
perfekt dagsutflykt för hela familjen! Som förälder vill man ju alltid att ens barn ska
känna sig säkra och trygga. Men ibland händer det att man går vilse, både i skog och
tätbebyggt område. Det är tyvärr vanligare än vad man tror och det kan hända alla,
stora som små. Då är det bra om alla i familjen vet och förstår hur man ska göra för
att hitta tillbaka till tryggheten igen.
När man hamnar på villovägar, speciellt som barn, är det lätt att man blir rädd. Allt
från en konstig krokig gren till en oskyldig insekt kan verka skräckinjagande. Gå
Vilse-stigen tillsammans, hela familjen, och låt både barn och vuxna pröva på ”hittamig-lättare-knepen”.
Vilse-stigen är framtagen av Civilförsvaret och finns på flera platser runt om i
Sverige. Stigen består av 8 stationer där man får lära sig vad man ska göra om man
går vilse. Det är ett bra sätt att i naturlig, men trygg miljö, få förstå varför man blir
rädd och lära sig de tre viktiga reglerna:
1. Krama ett träd
2. Synas och höras
3. Hålla värmen
Ni hittar ”Vilse-stigen” i LÄRA-delen av Wallins Skog Skogen, en plats där både barn
och vuxna kan upptäcka mer om naturen. Psst… Ni vet väl om att det finns en bra
grill- och fikaplats mitt i Wallins Skog. Så packa matsäcken och gör en dagsutflykt i
friska luften.
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Besökarnas krav på Hitta Vilse stigen:
-bra stigar och lagom längd på slingan, anpassat för barnben och eventuella
barnvagnar.
-tydliga skyltar, väl underhållna och uppdaterade.
-alternativt även QR-kod med möjlighet att läsa informationen i smartphone.

Positivt är om man kan koppla på någon typ av förlängning av upplevelsen och
kunskapen. Ett förslag är att om man gått Hitta-vilse-slinga kan registrera sig och få
en belöning i form av en visselpipa i trä. En sådan liten gåva blir en trevlig
påminnelse om upplevelse man hade i skogen. Det hjälper till att behålla Wallins
Skog i top- of-mind när barnfamiljen funderar på nya dagsutflykter. Om man tar
fram en digital app så kan belöningen självklart ges i appen i form av ett
trygghetsmärke eller liknande.

Platsens resurser:
-informationsskyltar, vägvisare och tydlig skyltning över start och mål på slingan

Potentiella samarbetspartners:
-Civilförsvaret, stigen ”Hitta vilse” är en etablerad aktivitet som finns på flera platser
runt om i landet. Ansvarig för aktiviteten är Åsa Hagelberg.
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5.5
Wallins bikupor – bli bästis med
våra bin
Visste du att det krävs 5 miljoner
blomsterbesök för att fylla en burk med
god honung? Visste du att en bikupa ger
cirka 30 kg honung? Så honungsbin är
verkligen
flitiga
små
insekter.
Honungsbina är också bi-världens
kändisar men det finns ungefär 270 olika
bi-arter i Sverige. Men en tredjedel av dem
är hotade.

Besök Wallin bikupor för att lära er mera om bin och varför de är så viktiga för
naturen. Framförallt så finns det bra information, framtaget tillsammans med
Naturskyddsföreningen, kring vad just ni kan göra för att bli bästisar med ett bi.
Blir du sugen på att smaka den söta honungen som blir från kuporna så säljs den
hos Palms Blommor. De ligger nästan granne med Wallins skog och sköter och tar
hand om Wallins bi.
Bikuporna hittar ni precis i början LÄRA-delen och här finns här gott om gottigheter
för de allra minsta i skogen. Både insektshotell, bikupor och en fjärilsrestaurang. För
er som vill passa på att ta en fikapaus eller bara vila trötta ben så finns här även bra
med sittplatser.
Inspirationsbilder från: Bikupa på BoråsDjurpark och Naturskyddsföreningen

Besökarnas krav på aktiviteten Wallins Bikupor:
-bra matnyttig information om bi och dess fördelar och hur vi kan hjälpa dem. Gärna
kombinerat med digital information.
-enkelt att komma när bina, utan att bli stucken.
-möjlighet att på ett enkelt sätt, titta in i bikupan.
-nära de andra aktiviteterna med bra stigar och skyltning till hur man hittar dit.
Det går att förlänga upplevelsen genom att låta kunderna köpa honung från Wallins
bikupor, ett sätt att skapa en starkare relation till upplevelsen och besöket i skogen.
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Platsens resurser:
-bra, tillgänglig yta och plats för bikuporna.
-informationsskyltar
-bikupor och inbyggda ”skyddsfunktioner” (se bildexempel från Borås Djurpark)

Potentiella samarbetspartners:
-lokala biodlare t ex Palms Blommor som befinner sig ”granne” med Wallins Skog.
-lösningen på Borås Djurpark (bildexemplet) är en hyrlösning kommer från
företaget Beepartner.
-det finns aktörer som hyr ut sina bin till fastighetsägare eller andra typer av aktörer
ett exempel är Duvestubbe Butik & Bigård.
-Naturskyddsföreningen har central gjort många kampanjer och aktiviteter kring att
rädda bina. Föreningen borde vara en intressant samarbetspartner.

På många orter finns Studiefrämjande som håller kurser i biodling. Kan man koppla
en sådan aktivitet till Wallins Skog? I nordvästra Skåne finns även finns även en
intresseförening som kan vara aktuell att samarbeta med.
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5.6 Insektshotell & fjärilsrestaurang – fint & smakrikt för naturens minsta

Inspirationsbilder från: Den stora Trädgårdsfesten Sofiero 2019, Fjärilsrestaurang Sundby Gården av
Naturskyddsföreningen Huddinge, Insektshotell Naturum FjäråsBräcka

Visste du att många fjärilar kan smaka med fötterna? Eller att de flesta insekterna
använder sina antenner för att känna doft?
Insekter har funnits i miljontals år och det finns idag ungefär 900 000 kända arter.
En del av insekterna ses som så kallade nyttodjur, många pollinerar blommor och
växter. Av det vi människor äter är ca 30% pollinerat av insekter och andra djur.
Därför är det viktigt att vi tar hand om fjärilar, bin, humlor och andra insekter.
I Wallins skog finns en färgsprakande plats som både är vacker och gör gott. Hit
kommer fjärilar och andra insikter tar sig för att smaska i sig god nektar. Varje år
ger Palms Blommor fjärilrestaurangen ny design och är varje år är den lika
inspirerande att titta på.
Vill ni anlägga en fjärilsträdgård hemma hos er? Palms Blommor har tagit fram bra
Start-kit för kruka, balkonglåda eller trädgården som ni hittar i deras butik, nästan
granne med Wallins Skog.
Förutom att få äta gott är det bra om insekterna får sova och bo gott, därför finns
också flera insektshotell uppsatta. Bra informationstavlor finns vid varje hotell. Eller
så kan ni tillsammans med Walle & Wera ta reda på mer om de små krypen. Ladda
då ner appen ”Walle & Wera i Wallins Skog”.
Oavsett om ni vill lära er mer och djur och natur eller låta barnen rasta benen i
skogen är en dagsutflykt till Wallins Skog roligt både för stora och små.
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Besökarnas krav på aktiviteten Fjärilsrestaurang och Insektshotell:
-enkelt, överskådlig information på plats om vilka olika insekter & fjärilar som finns.
-gärna även digital information
-något oväntat, otippat som inspirerar och är vackert att titta på.

Platsens resurser:
-insektshotellen blir fasta installationer med informationsskyltar.
-fjärilsrestaurangen behöver ha en avsatt yta, kanske med ett staket som skärmar av
för att inte nyfikna och klåfingriga fingrar ska lockas att förstöra dekorationen.
Dekorationen i sig kan med fördel vara olika från år till år.

Potentiella samarbetspartners:
-låta en lokal samarbetspartner, som exempelvis Palms Blommor, designa om
Fjärilsrestaurangen varje år.
- låta en viss årskull på en lokal skola designa fjärilsrestaurangen varje år som en del
av utbildningen i att lära sig om arterna.
- Som tredje alternativ kan en utbildning för Trädgårdsmästare eller Florister bjudas
in att göra ett par kreationer. Besökarna i Wallins Skog kan få rösta på sin favorit.
Bland de som röstar på det vinnande bidraget kan en utlottning ske för att få fler att
engagera sig och rösta.

Oavsett vilket samarbete man väljer så bör man med fördel designa om själva
restaurangen varje år. Detta kan då bli kan det bli en sak som man åker tillbaka och
tittar på år efter år. Det skapar en nyfikenhet kring hur kreativa och påhittiga har
man varit i år. En kreativ lösning kan dessutom skapa spridning på sociala medier,
när man som besökare helt otippat hittar en blommig oas mitt i Wallins Skog.
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5.7 Walle & Wera i Wallins skog – ett kunskaps fyllt äventyr

Inspirationsbilder från: appen Skogsmulleriket på Billingen (gjord tillsammans med Friluftsfrämjandet och Högskolan i
Skövde)

Låt ert besök i skogen bli en spännande upptäckfärd, där både små och stora får veta
mer om naturen och dess djur. För vad gör ekorren egentligen på våren och hur har
myrorna det i stacken när vintern är som kallast? Låt appen ”Walle och Wera i
Wallins Skog” bli ert digitala hjälpmedel när ni kombinerar besöket i skogen med
kunskap, upptäckande och aktiv lek.
LETA & LÄR är appens mest uppskattade funktion där ni hjälper Walle och Wera
att hitta olika naturfenomen i skogen. Tack vare tydliga skyltar i skogen och en bra
kartfunktion i appen så vet ni när ni hittat rätt fågelholk, myrstack eller bäck. Scanna
skylten och en kunskapsfilm spelas upp kopplat till aktuell årstid. På så sätt finns
det alltid något kul att upptäcka i Wallins Skog oavsett om det är vår, sommar, höst
eller vinter. För visst vill du väl veta varför skogen luktar om hösten. Eller på ett
enkelt sätt kunna förklara för barnen varför bladen är gröna på våren med rödbruna
på hösten.
För att göra besöket extra roligt kan ni tillsammans samlar in olika medaljer och
belöningar. Ett roligt sätt för hela familjen att upptäcka och förstå vår skog bättre.
Det finns belöningar kopplat till alla delar av Wallins Skog så passa på att gå
Lärandeslingan och balansera från på Inte Nudda Marken Parken.
I appen finns även funktionen WALLE & WERA TIPSAR med roliga lekar för barn
att hitta på hemma. När regnet öser ner och barnen tänker usch och suck så går det
att samla ”Regnstövelmärke” för alla barn som hoppar i minst 10 vattenpölar. Det
finns ju trots allt inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Wallins Skog är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, oavsett årstid. I appen kan
ni enkelt kan hålla koll de olika event och aktiviteter som görs.
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Besökarnas krav på aktiviteten appen Walle & Wera i Wallins skog:
-enkel och användarvänlig.
-bra & relevant innehåll
-inspirerande med kombination av kunskap och lek.
-gameification, berömma besökarna när de gör bra saker
-kännas relevant även när man inte är i Wallins Skog
-inte ta för mycket minne/utrymme i telefonen.
-buggfri
-säker kring sparandet av användaruppgifter etc
-uppfyller alla GDPR-krav
-både för iphone & android

Platsens resurser:
-för att besökarna ska kunna ha utbyte av appen behöver det finnas QR-koder och
liknande på de fasta skyltarna i Wallins Skog.
-fungerande gps:tracking
-bra kartfunktion

Potentiella samarbetspartners:
-appen Skogsmulleriket i Billingen är ett samarbete mellan Naturfrämjandet och
dataspelsprogrammet på Högskolan i Skövde.
-Liknande utbildningar på Malmö Universitet, det finns även YH-utbildningar på
bland annat The Game Assembly med studieort Malmö alternativt Stockholm.
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5.8 Skördefest & bondens marknad –
en godare utflykt
Kom till Wallins skog när hösten står
för dörren och ta del av allt som
skördats på åkrarna under sommaren.
Här hittar du det mesta, allt från
grönsaker, bär, sylt och honung. Hela
skogen bjuder på upplevelser, för både
gamla och unga.
Lär dig göra upp eld och grilla
tunnbröd med scouterna. Låt små ben
få springa fritt och låt gamla ben få
sitta ner och njuta av en härlig dag i
skogen.
I
skogen
hittar
du
marknadsstånd fyllda med goda,
närproducerade produkter och härligt
nyskördade grönsaker. Varför inte låta
er smaka av en god skånsk äggakaga
med stekt fläsk och rårörda lingon.

Följ med på våra guidade turer och se hur bina och insekterna förbereder sig inför
vintern. Vad gör de olika växterna för att klara sig över de kalla månaderna framför
oss. Lär er mer om fjärilar och köp en fjärilsbuske till balkongen för att bjuda
fjärilarna på ett skrovmål.

Besökarnas krav på Skördefest & Bondens marknad:
-nöje för alla generationer
-inspirerande, vilja att hitta på något nytt
-lära sig något nytt, t.ex hur man kan odla hemma på balkongen m.m.
-möjlighet att köpa med sig grönsaker, växter m.m
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Platsens resurser:
-marknadsstånd till utställarna
-bra med parkering
-pilar / infotavlor som guidar besökarna runt
-karta över området
-diverse utrustning till de olika aktiviteterna
Kan kringliggande mark/bonde erbjuda parkering och låta en lokal förening sälja
parkeringsbiljett för att få in pengar till någon bra aktivitet. (Typ som de gör på stora
evenemang på Sofiero och liknande).

Potentiella samarbete:
-Friluftsfrämjandet / Scouterna
-LRF / lokala bönder och producenter
-lokala företag så som gårdsbutiker, restauranger men även konst & hantverk
-hantverk & hembygdsföreningar
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5.9 Sommartipset – ett naturnära quiz

Inspirationsbilder från: Visit Karlstad, Friluftsfrämjandet Hammarö, Annerstads förskola

Sommar, sommar, sommar och sol! Ja, vilken härlig årstid sommaren är. Det är
enkelt att leka utomhus men ibland så tar idéerna slut. Vad ska vi hitta på så här en
kväll mitt i veckan? Någon enkelt, något kul, där alla kan vara med och helst inte för
dyrt. Friluftsfrämjandet vill att alla ska kunna hitta på roliga saker på sommaren och
under sommarlovet. Därför kommer de under sex onsdagskvällar anordna
Sommartipset, ett naturnära quiz i Wallins Skog.
Så varför inte samla ihop hela kompisgänget, barn, barnbarn, mormor, kusinen ja
till och med grannens hund och mötas upp i Örkelljunga för att utmana varandra.
Slingan är på knappt 3 km och är tillgänglighetsanpassad hela vägen, vilket innebär
att rullstolar, rullatorer och barnvagnar enkelt kan följa med. En perfekt aktivitet för
barnfamiljer, dessutom på ett utflyktsmål där det finns mycket annat skoj för barnen
att hitta på. Så vem har bäst koll? Varje vecka är det nya frågor i tipspromenaden
Wallins Skog. Det finns ett quiz anpassat för barn och ett för vuxna. Är ni med och
går sommarens alla tipspromenader har ni dessutom chansen att vinna fina
bonuspris. Bonuspriserna är skänkta av våra fina och roliga butiker i Örkelljunga
med omnejd.
Aktiviteten är kostnadsfri för alla barn, som vuxen betalar du 10 kr där pengarna går
till att administrera aktiviteten. På plats serveras också hembakad fika med saft,
kaffe eller te till ett självkostnadspris.
Så passa på att besök Wallins Skog i sommar. En aktivitet för hela familjen där
kunskap och upptäckande kombineras med aktiv lek och frisk luft. Vill du spendera
hela dagen i Wallins Skog kan vi tipsa om Lärandeslingan, Inte-nudda-markenparken, Hitta Vilse-stigen, den fina grillplatsen och mycket annat kul.
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Besökarnas krav på Sommartipset:
-roliga, lagom kluriga frågor som passar barn och vuxna med olika intressen
-bra, tydligt utmärkt slinga, slingan kan med fördel vara samma varje gång.
-tydliga skyltar för frågor
-pennor och svarsformulär

Platsens resurser:
-slinga, ca 3 km tillgänglighets anpassad
-tydlig snitslad, skyltad bana
-fasta tavlor att placera frågorna på, gärna med ett litet regnskyddat tak. (se
inspirationsbild längst upp till höger)
Tavlorna (ej frågorna) kan sitta uppe året om fall i fall någon närboende vill anordna
tipspromenad i samband med barnkalas eller om någon skola eller annan
samarbetspartner vill använda dem.

Potentiella samarbete:
-Friluftsfrämjandet anordnar liknande aktiviteter redan t ex Lunken i Åstorp.
-annan potentiell arrangör kan vara scouterna eller lokala idrottsföreningar.
-butiker i och omkring Örkelljunga som sponsrar till bonuspriser t ex presentkort
eller bra, generella gåvor för utlottning till dem som gått aktiviteten alla gånger
under sommaren.
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5.10 Skogens alla språk – för kulturell
mångfald
Vinden som får det att prassla till i löven, en
insekts som surrar förbi och en fågel som
kvittrar i bakgrunden. Kanske hör du även ett
lätt knarrande på stigen när du tar dig fram
eller ett tyst porlande från bäcken längre bort.
Ljud som hör skogen till. Men skratt, samtal ja
till och med sång hör också hemma i skogen.
Framförallt när det är dags för barnfamiljernas
årliga natur och kulturevent – Skogens alla
språk.
Kom och lyssna på en familjevänlig
skogskonsert där årets värdfamiljer spelar och
sjunger barnvisor på svenska och arabiska.
Gemenskapen är stor! Alla som vill är varmt
välkomna att sjunga, spela, nynna, vissla och
dansa med i musiken.

Den svenska naturen är fantastisk och den möjlighet som finns att vistas i naturen
är på många sätt unik. På plats under festivalen Skogens alla språk finns även
Naturvårdsverket som tillsammans med Örkelljunga Utbildningscentrum kommer
hålla kortare guidade turer om skogen och Allemansrätten. Turerna ges på svenska,
arabiska, kurdiska samt somaliska.
För den som vill känna skrattets avslappande effekter kommer det finnas möjlighet
att testa på skrattyoga. Att skratta är bra för hälsan, bland annat så kan det förbättra
andningen och fungera både stressreducerande och avkopplande. Kroppsspråk och
tolkhjälp (engelska och arabiska) överbryggar alla eventuella språkbarriärer, så alla
kan vara med även du med begränsad svenska kunskaper.
Wallins Skog i Örkelljunga är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, oavsett
årstid. Här går det att både leka och lära och platsen är rolig för små som stora barn.
Dessutom finns det många hälsofrämjande effekter med att vistas i naturen.
Skogens alla språk är ett integrationsprojekt där musik och kulturell mångfald
möter skog och natur. Endagsfestivalen genomförs för tredje året i rad med syftet
att få fler människor att upptäcka skogens alla fördelar. Så sprid gärna ordet om
denna dagsutflykt till Wallins Skog, en mötesplats i naturen.
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Besökarnas krav på Skogens alla språk:
-språkstöd i olika former
-möjlighet för möten över olika språk och kulturer
-bra tillgänglighet
-informationsspridning så alla samhällets invånare

Platsens resurser:
-bra sittplatser vid exempelvis grillplats
-extra skyltning, språkstöd

Potentiella samarbete:
-Örkelljunga Utbildningscenter, ansvariga för SFI-utbildning
-föreningar & resurser knutna till både kommunala & ideella integrationsprojekt
-föreningar som vill nå ut med kunskap om skog och natur till nysvenskar t ex
Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet etc.
-föreningar som vill nå nya medlemmar över eventuella språk & kulturella barriärer
t ex Civilförsvaret, Scouter, idrottsföreningar med flera.

Liknande projekt för integrationsprojekt har genomförts på många platser några
aktörer att kontakta både för erfarenhetsutbyte men även ekonomiskt stöd kan vara:
-Skogssällskapet
-SLU Sveriges lantbruksuniversitet
-Stiftelsen Skånska Landskap
-Naturvårdsverket (genomfört forskningsprojekt)

SIDA 45

5.11 Wallins lägerskola – naturskola med övernattning

Wallins skog är en plats som inspirerar och ger en stor förståelse till människans
plats i naturen. Här ges en aktiv inblick i naturens kretslopp och samverkan mellan
djur, växter och människor. Här kan vi ge en ökad förståelse för vad som händer i
naturen under året och koppla detta till klimatförändringarna.
I Wallins skog så kan barnen få undersöka djur och natur på ett lustfyllt, aktivt sätt.
Här finns tips, idéer och färdiga förslag på hur du som lärare kan lägga upp en heldag
för dina elever. Kombinera detta med två övernattningar på Hjälmsjövik naturskola
för att utforska omgivningarna och Hjälmsjön.
Hjälmsjövik lägerskola ligger väldigt vackert utmed Hjälmsjön bara ett stenkast
utanför Örkelljunga. Här finns 40 sängplatser, sex duschar, ett stort mat- och
samlingsrum med öppen spis. Det finns också tillgång till kanoter och flytvästar.
Gör dagsbesök till Wallins skog, Grytåsa och Lärkesholms strövområde eller varför
inte skateparken inne i Örkelljunga. Detta kan bli en fantastisk upplevelse!

Besökarnas krav på Lägerskolan:
-en tydlig karta över området med detaljerad information om vad som finns var
- Tydlig och detaljerad information om vad som finns i skogen innan man
bestämmer sig att åka ut (tydlig marknadsföring)
-bra boenden (det kan finnas fler ställen för lägerskola än Hjälmsjöviks lägerskola)
-färdiga packet med olika inriktningar (aktiv lägerskola, naturinriktad lägerskola
etc)
- Information om närområdet och vad mer man kan göra, både stora och små
utflykter.
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Platsens resurser:
-bra och tydligt marknadsförings- och utbildningsmaterial
-toalett
-tak över huvudet

Potentiella samarbetspartners:
-Familjen Helsingborg.
-lokala föreningar
”Skateboardparken”

som

Hembygdsförening,

idrottsföreningar

men

även

-Skånetrafiken / bussbolag
-de andra strövområdena runt Örkelljunga
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5.12 Skolan & naturen – många
möjligheter med Wallins Skog
Wallins skog är en plats som
inspirerar. Här finns möjlighet
att upptäcka och förstå
människans plats i naturen.
Här ges en aktiv inblick och
värdefull
kunskap
kring
naturens kretslopp, samverkan
mellan djur och växter. Här
kan vi ge en ökad förståelse på
vad som händer i naturen
under året och koppla även
koppla detta till de pågående
klimatförändringarna.

I Wallins skog så kan barnen få undersöka djur och natur på ett lustfyllt,
upptäckande och aktivt sätt. Här finns tips, idéer och färdiga förslag på hur du som
lärare kan lägga upp en heldag för dina elever. Här finns gott om plats att utforska
på med en stor variation av olika typer av natur. Här finns både löv och barrskog,
våtmarker, insektshotell och bikupor. Bra, tydliga infotavlor är utsatta i skogen där
barnen själv kan läsa och svara på frågor olika frågor för att fördjupa förståelsen.
Här finns också bra faciliteter såsom toalett, tak över huvudet, grillar och parkering
för bussar. Genom sin tätortsnära placering så är staden, Örkelljunga, bara ett
stenkast bort.

Besökarnas krav på Skolan & naturen:
-en tydlig karta över området med detaljerad information om vad som finns var
-färdiga förslag på hur man lägger upp en dag i skogen som följer läroplanen för de
olika årskurserna. Det ska vara lätt att ”komma igång” med så lite förberedelser som
möjligt
-tydlig och detaljerad information om vad som finns i skogen innan man bestämmer
sig att åka ut (tydlig marknadsföring)
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Platsens resurser:
-bra och tydligt marknadsförings- och utbildningsmaterial
-toalett
-tak över huvudet
-informationstavlor som utmanar skolungdomarna (t.ex QR koder som ger olika
uppgifter eller utmaningar att utföra.)

Potentiella samarbetspartners:
-Familjen Helsingborg.
-lokala skolor och lärare
-Högskolan i Kristianstad har Lärarutbildning för förskola, Åk 1-3 samt 4-6. Kan
dessa blivande lärare involveras?
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6. Mer än bara ett besöksmål
Som tidigare nämnts är Wallins Skog en plats som kan uppskattas av flera besökare
och genom att arbeta med tänkta aktivitetsrum skapas utrymme för många olika
besökargrupper. Denna rapport har haft barnfamiljers om fokus, men skogen kan
användas till flera ändamål för att öka samhällsnyttan.
Att vistas i skog och natur lyftas allt mer och oftare som en del av välmåendet och
att skogen kan fungera som en rehabfunktion. Yta 6 (se tidigare karta över Wallins
Skog) skulle vara en passande yta för skogsbad eller andra aktiviteter för att
motverka exempelvis stress och psykisk ohälsa. Olika typer av yoga-klasser,
guidningar i mindfullness och föreläsningar om naturens positiva effekter för hälsan
kan hållas på plats i skogen.
Att nyttja skogen som ett verktyg för förskola och skola har nämnts kort men är
något att vidareutveckla, så även hur platsen kan fungera som en mötesplats för
integrationen.
I satsningen på Wallins skog och den investering som krävs är bra att förstå och ha
med sig att den långsiktiga potentialen är så mycket större än vad som lyfts i denna
rapport. Här har fokus legat på ett besöksmål för en mycket viktig men specifik
målgrupp, nämligen barnfamiljerna.
För läsaren tycker vi det är viktigt att ha med sig att Wallins Skog inte bara ska ses
som ett besöksmål med potential, utan att skogen har möjlighet att skapa ett större
mervärde än så.
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